
ٗبُت  
ّ
ت الّضًملغاَُت الك ت الجؼائٍغ  الجمهىٍع

ىُت  وػاعة التربُت الَى

ٗلم خهو مسُُاث 
ّ
ايُا إلاؿخىي إلاالخ ش والجرغ اٍع

ّ
اصح  الخ

: 

ٗلُم الابخضائ  الخامؿتالّؿىت 
ّ
 مً الخ

0202 

ىُت  وػاعة التربُت الَى

ني للىزائ٤  اإلاغ٦ؼ الَى
ت ربٍى

ّ
 الت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ت الجؼائٍغ  الجمهىٍع

ىُت  وػاعة التربُت الَى

  

 التاريخ والجغرافيا
 التّعلمحصص مخططات 

 أًٖاء اإلاكغٕو
 وعقت الؿىت الخامؿت ابخضائ 

 مٟدل الخٗلُم الابخضائي –مبرو٥ بىخغ٧اث 

 املجمىٖتعئِـ 

 مٟدل الخٗلُم الابخضائي –زحر الضًً بابا اخمض 

 الىعقتعئِـ 

 مٟدل الخٗلُم الابخضائي –٫ ٖضو ٦ما

 عئِـ اإلاكغٕو

ؤؾخاط   –بً ٖبض ال٣اصع ٖبض الهمض 

 الخٗلُم الابخضائي

 ؤؾخاط  –ًبضعي لُٗض 

 الخٗلُم الابخضائي

 مً الخٗلُم الابخضائي الخامؿتت الؿى



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ولمت أًٖاء اإلاكغٕو 

ٗلُم ـــــم الخامؿت في الّؿىت  زاّنت الجضص منهم اجظجىا الىغامــــــــــــــــضي أؾــــــــهً٘ بحن أً   
ّ
ً الخ

ـــــــضائ  َظٍ البـــــالابخ ش اث لحهو حٗلمُت مسخلفت ــــــــــــــــــــــاكت مً املخُُــــــــــ ــــاٍع
ّ
ـــــــــــــاصح  الخ في مــ

ايُـــــــــــــــا  ختى جمىنهم حؿهُال وجبؿُُا  للمىاعص اإلاٗغيُت واإلاىهجُت الىاعصة في اإلانهاج ، والجرغ

ُف دى اؾتراجُجُاث الخٗلم اليكِ  واؾخرالٌ الخىحيهاث اإلالترخت  مً جْى
ّ
ــ، والخ م ــــــــــ

ـــــــــــــأهث ــــــغ في أصواث الخىفُــــــــــ ـــظ البُـــــ ـــــــــــضاغىحُت اإلاغجبُت بخسُُِ ألاوكُت اإلاخًمىت ييهـــــــــــــــــــ ا ، ــ

 في اإلانهاج . اإلاكاع اليهاالىفاءاث اإلاؿتهضيت  جدلُمئلى ــــــــض الىنــــٌى بهم كه

هغف ييها َظٍ املخُُاث مىحهت لألؾـــــــــــ   
ّ
ــاجظة ٖلى ؾبُل الاؾخئىــــــــاؽ ، بامىـــاجهم الخ

اصة أو الىلهان .  بالٍؼ

 وأزحرا ولِـ آزغا وؿأٌ هللا الٗلي اللضًغ أن ًللى َظا الٗمل اللبٌى .     

م الٗمل                                                                                      يٍغ

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ؿم٢  الّخاٍع
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 التّـــــــــاريخ :

سغج
ّ
ٗلُم الابخضائ  : ملمذ الخ

ّ
 مً مغخلت الخ

ــــــاًت مغخلت الّخٗلُم الابخضائي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ــــــــفي نه     ـــ ىه للخٗبحر ًٖ اٖتزاػه ــــــاصعا ٖلى عبِ الّهلت بحن ألاخــ سُت لَى خه واهخمـــــائه ضار الّخاٍع بهٍى

ني .  الَى

سغج مً 
ّ
ىع الثاو ملمذ الخ

ّ
 : الُ

ى     
ّ
ذي .في نهاًت الُ ؿلؿل الخاٍع

ّ
هم الد  ع الثاوي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى جىُٓم وكاَه ، والاهًباٍ م٘ الى٢ذ املخهو له ، ٞو

املت
ّ
 ال٨ٟــــــــــاءة الك

مً زال٫ جغجِب في الّؼمً   الخمى٢٘ مً الّخٗلُم الابخضائي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ــــــــــــــــــــــاصعا ٖلى الثالثت  في نهاًت الّؿىت 

سُتألا  ذي ٖلى زِ ػمني جبٗا   خضار الخاٍع  لخٗا٢بها ٢هض ٞهم الدؿلؿل  الخاٍع
 

 ال٨ٟاءاث الخخامُت اإلاُاصًً

سُت  ؤصواث ومٟاهُم اإلااصة  ًخمغؽ ٖلى بىاء  مٟاهُم جسو الؼمً ،الحضر، الؿلم الؼمني، آلازاع، مهاصع اإلاٗلىمت  الخاٍع

ش الٗام ني . ًم ًخٗٝغ ٖلى آزاع الاوؿان ال٣ض الّخاٍع ؼا لبٗضي ألانالت والاهخماء  الَى ٣ُا حٍٗؼ  في قما٫ اٍٞغ

ني ش الَى سه املحلي . الّخاٍع سُت الؾخسالم مٗلىماث جسو حاهبا مً جاٍع  ًىُل٤ مً اإلاهاصع الخاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 



 الحجم الؿاعي الخلضًغي للمُضان اإلاُضان اإلالُ٘

ٌ ألا   ؾاٖاث 09 أصواث  ومفاَُم  اإلااصة و

  

اث اإلاٗغيُت مغهباث الىفاءة  الىفاءة الخخامُت  َضاف الخٗلمُتألا  املحخٍى

ًىُل٤ مً الؼمً 

ب لبىاء  ال٣ٍغ

٦غوهىلىحُا جسو 

سُت  الٗهىع الخاٍع

ال٨بري وعبِ 

سُت   الصخهُت الخاٍع

 بٗهغها

زاع آلاخّٗغٝ ٖلى ً

 ال٣ضًمت.

ٌؿخض٫ّ باآلزاع 

ٖلى ٢ِضم بوؿان 

٣ُا.  قما٫ بٍٞغ

اإلاٗالم 

س  ُتالخاٍع

تاإلاىا٢٘ ألا ؿمي اإلاٗالم ألا زٍغ ت  اإلاىحىصة في الٗالم الٗغبي  والضوع ًخٗٝغ َو زٍغ

سُت    الظي  لٗبخه  في جل٪ الح٣بت  الخاٍع

اث  املخَُى

 واإلاؿ٩ى٧اث

اثؤ  ن ًخٗٝغ ٖلى ممحزاث خ٣بت ػمىُت مُٗىت اهُال٢ا مً اإلاؿ٩ى٧اث واملخَُى

الصخهُاث 

سُت  الخاٍع

سُت  التي ٖاقذ في قما٫ خهُاث ًخٗٝغ ٖلى بٌٗ الص ٗخمض  بالخاٍع ٣ُا  َو ٍٞغ

سُت  ٖليها ٦مهضع  مً  مهاصع  اإلاٗلىمت الخاٍع

ٌكغح صاللت 

 حؿمُت الٗهغ

ـ ًغبِ الصخهُت 

سُت بٗهغها  الخاٍع

 م٘ هبظة ًٖ خُاتها

اإلاغاخل  

سُت  الخاٍع

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ ال٣ضًم وهمِ ِٖل ؤلا الٗهغ ال٣ضًم وؿان ًخٗٝغ ٖلى جاٍع

 ُٞه

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ الىؾُِ و  الٗهغ الىؾُِ  خضار التي قهضهاهم ألا ؤًخٗٝغ ٖلى جاٍع

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ الحضًث و  الٗهغ  الحضًث  خضار التي قهضهاهم ألا ؤًخٗٝغ ٖلى جاٍع

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ اإلاٗانغ و  الٗهغ اإلاٗانغ  هضهاخضار التي قهم ألا ؤًخٗٝغ ٖلى جاٍع

 

 

 ص٢ائ٤ 10اإلاضة :   ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام
 

 الخىحيهاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُت

 الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام 

  ٌاؾخُإ ؤلاوؿان زالٌ الٗهىع اإلاخخالُت مٗغيت أزباع مً ؾبلٍى مً البكغ مً زال

الاوؿان ٖلى   اهٓغا لٌُى الفترة التي ٖاف ييهآلازاع التي واهذ وّل خًاعٍة جترهها وعاءَا، و 

 الاعى لجأ اإلاإعزىن الى جلؿُمها الى مغاخل  مخباًىت حؿهُال لضعاؾتهاذ ؾُ

 طا واهذ الازاع هي ٖىىان الفترة التي ٖاف ييها الاوؿان يىُف  ًمىً صعاؾتها واؾخراللها ئ

سُت بهضف الخٗغف ٖلى همِ مِٗكت الاوؿ ان في مسخلف  الؾخسالم الحلائم الخاٍع

لت   مغ بها ؟ التيالٗهىع الٍُى

  اإلاهماث 

 اك٘  الظي ٌٗغي  هاًظهغ بٌٗ اإلاى

 زاع مثل  اإلاؿىىواث واملخُىَاثًخٗغف ٖلى بٌٗ آلا 

 ُس  تًظهغ بٌٗ  الصخهُاث  الخاٍع

   ظهغ زهائو  وممحزاث  ول سُت ٍو  ٖهغٌؿمي  الٗهىع الخاٍع

سُت :  حسجُل بٌٗ اإلاٗالم الخاٍع

اك٘  ت  مؿىىواث  مى ازٍغ

سُت  شخهُاث  جاٍع

ي   مؿىىواث  نهخاج  اصب  ويئ

 ومسُىَاث

سُت   ًظهغ اإلاغاخل والٗهىع  الخاٍع

 بالترجِب

الصخهُاث وألاخضار  ًظهغ بٌٗ

سُت  الخاٍع
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

م حصخُص ي: ىيٕىاإلا               01   :    ؾبٕىألا                //        : اإلالُ٘  : الحهت                                      ج٣ٍى

 /////// الؾدثمغها مجضصاوم٨دؿباجه الؿاب٣ت  ه مٗاٞع  ٌؿترح٘ :  الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا   ،ا٦مل الجمل آلاجُت بال٩لماث اإلاىاؾبت ::     و

و٢ض ٖثر ٖلماء آلازاع ٖلى بٌٗ مسلٟاجه مً ؤبغػها  بالجؼائغ،ال٣ضًم ٖاف ؤلاوؿان 

ائه ...................و..........و.......و........و.......،  ؾ٨ً الاوؿان ال٣ضًم ...............و...................، اٖخمض في ٚظ

 ....و...................ٖلى................و................... ، نى٘ لباؾه مً ........

 ؤو زُإ ُذاحب بصح:     الثاو اليكاٍ 

  ش ب  :جخمحز مغخلت ما كبل الخاٍع

  وحضعان ال٨هٝى الغؾم والى٣ل ٖلى الصخىع. 

  ٌؿ٨ً في بُىث مبيُت بالحجاعة. 

  صواث مٗضهُت ا٦ثر جُىع ؤًماعؽ الؼعاٖت باٖخماصه ٖلى. 

  سُت ب  :جخمحز مغخلت اإلاغخلت الخاٍع

 ى الجلىصال٨خابت ٖل. 

  ت مً الحجاعة ؤًماعؽ الؼعاٖت باؾخٗما٫  .صواث بؿُُت مهىٖى

  ٌؿ٨ً في ال٨هٝى واإلاٛاعاث. 

ت الخالُت في الخاهت اإلاىاؾبتألانى٠ املخلٟاث  :     الثالثاليكاٍ   زٍغ

ذ مؿِىِؿا  ت –يٍغ ت-زمثا٫–مؿ٩ى٧اث هىمُضًت  –ه٣ىف صخٍغ ت -مضن ؤزٍغ اث   -ؤصواث حجٍغ ههىم  –مسَُى

سُ  تجاٍع

 الىزائم اإلاىخىبت الغؾىم والىلىف آلازاع اإلااصًت

   

 الخٔ الهىع :     الغاب٘اليكاٍ  

 

 . ٖٝغ ٧ل شخهُت منهم واط٦غ ؤهم ؤٖما٫ ٧ل واخض منهم 

 ( 2ما الضوع الظي ؤصاه هظا الاؾُى٫ ) الك٩ل. 

 ما اإلاهام التي ٧اهذ ج٣ىم بها اإلاؿاحض  و ُٞم ًخمثل اليكاٍ الا٢خهاصي. 

 

 

 

 

 

 

 كـــــــــــــــيل  الخٗلمـــــــــــــــياإلا

ـــــً   ــ ــ ــ ـــر مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوي  ال٨ثحـــ ــ ــ ــ ٌٗـــ

اإلاخٗلمــحن مــً نــٗىبت 

ــــباث   ـــترحإ اإلا٨دؿــ اؾـــ

ــــاب٣ت  واؾــــــدثماعها الؿــ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضصا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجــ

 .ويُٗاث مسخلٟت 
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 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

ٌ اإلالُ٘ ألا  ت اإلاٗالم: اإلاىيٕى       02:    ؾبٕىألا       صواث ومٟاهُم  اإلااصة  ؤ:   و سُت : مىا٢٘ ازٍغ                                             01:  الحهت         الخاٍع

ت  اإلاىحىصة في الٗالم الٗغبي  والضوع الظي  لٗبخه  في جل٪ : الخٗلمي  الهضف ؿمي اإلاٗالم الازٍغ ًخٗٝغ َو

سُت    الح٣بت  الخاٍع

نىع / مجؿماث  :الخٗلُمُت الىؾائل 

 / ٦خاب /ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 :اٍ  الاٌو ليكا  

 .٨كاٝ ؾخمً مسخل٠ مىا٤َ  الٗالم لال  ما٦ً ٣ًبل ٖليها  الؼواع ؤبٌٗ الضو٫ الٗغبُت ٖضة في و  جىحض في الجؼائغ   

ها واؾم  اإلاى٣ُت التيما٦ً خض  هظه ألا ؤ ٖلى اللىخت ا٦خب      التي ًىحض ٞيها. حٗٞغ

 

 :   اليكاٍ الثاو

 

ً الٗغبي بمٗالم   :  جؼزغ الجؼائغ  الؿىض          ت لٗبذ ؤوالَى منها ما قُض  مً   ، خٗضصةػمىت  مؤوفي   ،صواعا  مسخلٟتؤزٍغ

ت ؤ   .٦مٗخ٣ضاث ؤو و وكغ  حٗالُم  الضًًؤحل اإلاغا٢بت  الٗؿ٨ٍغ

ت  والضوع  الظي  لٗبخهاإلاخٗلمحن خى٫ اإلاٗالم  ألا م٘اإلاٗلم ًخداوع   .زٍغ

 
 ًُلب اإلاٗلم  مً  اإلاخٗلمحن مالخٓت  الهىع  -2

ت وم٩انها وصوعها    -  ٌؿمي اإلاخٗلم اإلاىا٢٘   الازٍغ

ش  حكًِغ  - ٤ ُجب هظه  اإلاىا٢٘  خؿب جاٍع  ؿلم  الؼمني .الضها ٞو

 :ىخاب  الزغ ألا

  ت مثل : أجىحض في الجؼائغ ٖلى غغاع بٌٗ  الضٌو الٗغبُت ٖضة مٗالم التي  بالجؼائغ ٗت بني خماصكلزٍغ

 ُّ   .و التي لٗبذ صوعا َاما في املجاٌ الؿُاس ي والٗؿىغي  .م1007ضَا خماص بً بلىحن ؾىتق

 ؾمي  باؾمه  و وان له الفًل في وكغ  و م 670ٖلبت بً هاي٘ ؾىت   ؾؿهأ  ظيبخىوـ ال مسجض اللحروان

 حٗالُم الضًً الاؾالم  .

  لملىنل االتي  واهذ ملابغ  بمهغ َغاماثألا 

 الجضو٫  الخالي  مً زال٫ ما حٗلمخه امأل :   اليكاٍ الثالث

  اؾم اإلاٗلم اإلاإؾـ الهضف

 الجؼائغ   

 جىوـ   

 مهغ   
 

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

الخهىعاث ٌؿاٖض 

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 حضًضة .

 

 :اإلاكيل  الخٗلمي

ًجض ال٨ثحر  مً 

اإلاخٗلمحن نٗىبت في 

ت ؾب ب اهخمام مٗٞغ

ت   الضولت الجؼائٍغ

ت ٖلى  باإلاٗالم الازٍغ

ٚغاع بٌٗ الضو٫ 

 الٗغبُت.

 

مُالبت  الخالمُظ 

بمالخٓت الؿىضاث 

للخٗٝغ ٖلى اإلاٗلم  

 والضوع  الظي لٗبه 

 

ج  الخالمُظ   جٍٟى

جُب٤ اخضي 

   اؾتراجُجُاث الخٗلم

  اليكِ

ضون الخالنت  ٣ًغؤ ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا 

م٘  ام٩اهُت اؾخٗما٫ 

 الاٞىاج
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ٌ ألا  اإلالُ٘ سُت : اإلاىيٕى      03:    ؾبٕىألا       صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ: و اث 2اإلاٗالم الخاٍع                     02:  الحهت    : اإلاؿ٩ى٧اث واملخَُى

اثًخٗٝغ ٖلى ممح الهضف الخٗلمي  نىع / ٦خاب /ؾبىعة :الىؾائل الخٗلُمُت زاث خ٣بت ػمىُت مُٗىت اهُال٢ا مً اإلاؿ٩ى٧اث واملخَُى

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   : و

٠ وعاءه ٌِٗل ؤلا   -
ّ
لت ؤو ٢هحرة ُٞسل .  للٟترة الؼمىُت التي ٖاف ٞيها بصخهِخه وجغمؼ آزاعا حّٗغٝوؿان ٞترة ػمىُت ٍَى

ه اؾم ؤزغ٦خب ٖلى الالىاح ؤ  .حٗٞغ

اث  ومؿ٩ى٧اث:  اليكاٍ الثاو   نىع مسَُى

 
داوعهم خى٫ ق٩لها والى٣ىف  اإلاىحىصة  :  1الؿىض ُالب مً  الخالمُظ مالخٓتها ٍو ٌٗغى اإلاٗلم نىعة إلاؿ٩ى٧اث ٍو

سُت  ،ٖليها ش الح٣بت الخاٍع  .التي جيؿب بليها للىنى٫ الى جاٍع

ش  ؤلا 2ىضالؿ اث ًٖ الترار الحًاعي والخاٍع ت جم٨ىىا مً الخٗٝغ ٖلى ٖغا٢ت ؤٞهي جمثل ماصة  ،وؿاوي: حٗبر املخَُى زٍغ

سها وخًاعتها .  الكٗىب التي جٟخسغ بخاٍع

خداوع مٗهم خى٫ مًمىهه غؤ٣ً ُالب اإلاخٗلمحن ب٣غاءجه ٍو ً   .اإلاٗلم الؿىض اإلا٨خىب ٖلى الؿبىعة ٍو م٘ جضٍو

 اإلاالخٓاث. 

 : ىخاب الزغ ألا

 سُ حٗخبر  اإلاؿىىواث  .ت  للخٗغف ٖلى خلبت ػمىُت مُٗىتواملخُىَاث مً اإلاهاصع الخاٍع

 ت جدمل ز ًّ الباخثىن ٖلى اؾم اإلالً  مً زالله خما مً الّؿلُت الحاهمت ًخٗغفاإلاؿىىواث هي كُ٘ هلض

 ونىعجه واللرت اإلاؿخٗملت .

  اث جمثل ماصة ض و مهضعا َاما للحهٌى ٖلى اأاملخَُى سُت التي هٍغ سُت الخانت باإلاغخلت الخاٍع إلاٗلىمت الخاٍع

 صعاؾتها

 :  اليكاٍ الثالث

وع٢ت هسل م٨خىب  –٢ُٗت طهبُت  –نىمٗت  -وع٢ت ٞيها ٦خابت مىظ الٗهض الاؾالمي   –الجضو٫ الخالي : ٖملت عوماهُت أل ام

 الاهغاماث  -ٖليها ٦خاباث عوماهُت

اك٘ و  مؿىىواث مسُىَاث زاعأمى  

   

    

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 .حضًضة 

 

 :اإلاكيل  الخٗلمي

ن ى ال  ٌٗٝغ  اإلاخٗلم

. وعمىػ بٌٗ الازاع صالئل

اث   ٧املخَُى

.ثواإلاؿ٩ى٧ا  

مُالبت  الخالمُظ -

بمالخٓت الؿىضاث 

 بالترجِب بٗض ٧ل وكاٍ 

ني - م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج  الخالمُظ   جٍٟى

ُب٤ اخضي ج

 اؾتراجُجُاث الخٗلم

 اليكِ

 

 

ضون الخالنت ؤ٣ًغ  ٖلى  ٍو

 .ال٨غاؽ

 

 

 

 

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

حماُٖا م٘  ام٩اهُت 

 اؾخٗما٫ الاٞىاج
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ٌ ألا  اإلالُ٘ سُت اإلا: اإلاىيٕى       04   : ؾبٕىألا     صواث ومٟاهُم  اإلااصة    ؤ: و سُت 3ٗالم الخاٍع  03 لحهت :ا           : الصخهُاث الخاٍع

سُت التي ٖاقذ في قما٫  ًخٗٝغ ٖلى بٌٗ الصخهُاث  : الخٗلمي الهضٝ ٣ُابالخاٍع ٗخمض  ٖليها  ٍٞغ َو

سُت  .٦مهضع  مً  مهاصع  اإلاٗلىمت الخاٍع

نىع / ٦خاب  :  الىؾائل  الخٗلُمُت

 /ؾبىعة

 جىحيهاث مُتاإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗل

 ٌ ذ مى٣ُت قما٫ :  اليكاٍ ألاو ت اٖخبرها ا‘ٖٞغ سُت ٦ثحرة جغ٦ذ آزاعا في مُاصًً  مخىٖى ٣ُا ْهىع شخهُاث جاٍع ٍٞغ

سُت .  سُت اؾم شخهُت  ٖلى ألالىاح٦خب ؤاإلااعزىن مهضعا مً اإلاهاصع الخاٍع هاجاٍع  . مكهىعة حٗٞغ

 : الثاو اليكاٍ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًسُت : حم٘  الخهىعاثؤ مالخٓت الهىع م  حل  الخٗٝغ ٖلى الصخهُاث الخاٍع

  خداوع مٗهم خى٫ مًمىهه : اؾم   ؤ٣ًغ ُالب اإلاخٗلمحن ب٣غاء جه ٍو اإلاٗلم الؿىض اإلا٨خىب ٖلى الؿبىعة ٍو

 زاع التي جغ٦ها  والٟترة التي ٖاف ٞيها  آلا الصخهُت،

 :الىخاب زغ ألا

سُت م  سُت في الٗهغ الظي ٖاقذ يُه  ومً بُنهم حٗخبر الصخهُاث الخاٍع هضع مً مهاصع اإلاٗلىمت الخاٍع

اص  والاصًب ابىلُىؽ . ماؾُيؿا اعق بً  ٍػ  َو

سُت .مهاصع  ألا  أخض ًمثل مخىٕى مً ئهخاج زلفخه ما و الصخهُاث ؾحرة َظٍ نئ  بدار  الخاٍع

 :  اليكاٍ الثالث

اص/ابىلُىؽُت : مالعجب الصخهُاث الخا، مً زال٫ ما حٗلمخه  -  ؾِىِؿا / َاع١ بً ٍػ

 .خؿب الٟترة الؼمىُت التي ٖاقذ ٞيها ٧ل واخض ة م٘ ط٦غ ابغػ املخلٟاث   

 املخلفاث  الفترة الؼمىُت الصخهُاث

   

   
 

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 .حضًضة 

 اإلاك٩ل  الخٗلمي

 ٖلماء وم٨ٟغون  و٢اصة

ىن ٖاقىا في  حؼائٍغ

ال ٞتراث ػمىُت مسخلٟت  

هم  ال٨ثحر مً  ٌٗٞغ

ٟىه  مً 
ّ
اإلاخٗلمحن وما زل

ت.  اٖما٫  وازاع مخىٖى

ني بٗض ٧ل  م ج٩ٍى ج٣ٍى

 وكاٍ 

م٘ اؾخٗما٫ اخضي 

اؾتراجُجُاث الخٗلم 

 اليكِ

 ٌسجل الخهىعاث ٦ما هي 

 

ج  الخالمُظ    جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث الخٗلم   

 اليكِ

 

ضون  ٣غؤً ٍو

.الخالنت ٖلى ال٨غاؽ  

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

.حماُٖا   

م٘  ام٩اهُت اؾخٗما٫ 

 .الاٞىاج

جم٨ً مً جىخُض الىىمُضجحن .  اجسظ  ١ م  238ولض ٖام  ماؾِىِؿا مً  ؤبغػ ملى٥  هىمُضًااإلال٪ :   1الؿىض

 .مً ؾحرجا) ٢ؿىُُىت ( ٖانمت له 

 
غي ألا  : 2 الؿىض اص ٢ائض ؤماَػ   ل مهمت الٟخذ الاؾالمي لبالص ألاهضلـنل جدّم َاع١ بً ٍػ

 

مُالصي في مضًىت ماصوع ) ؾى١ اهغاؽ( ٞهى ٧اجب وزُُب  125لض ألاصًب ؤبىلُىؽ ؾىت و :   3الؿىض

خ٣ً ٖضة لٛاث    ُلؿٝى وعوائي وقاٖغ ومؿغحي ٍو ايُاث والٟل٪  -ٞو جغ٥ الٗضًض مً اإلاالٟاث في الٍغ

 .واإلاىؾ٣ُى
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ٌ ألا  اإلالُ٘ ش ال٣ضًم: اإلاىيٕى       05:   الاؾبٕى         اصواث ومٟاهُم  اإلااصة: و سُت: مغخلت الخاٍع  04:  الحهت                    اإلاغاخل  الخاٍع

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ ال٣ضًم وهمِ ِٖل ؤلا: الهضف الخٗلمي   نىع/ ٦خاب /ؾبىعة : الىؾائل الخٗلُمُت .وؿان ُٞهًخٗٝغ ٖلى جاٍع

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 

ٌ ا  :  ليكاٍ الاو

سُت ؾم الٗهغ الظيؤحٗبر الهىعة ًٖ  *   زم خضص  ، وحضث ُٞه خض  الٗهىع الخاٍع

 .بضاًخه ٖلى الؿلم  الؼمني 

 
 :  اليكاٍ الثاو 

خداوع مٗهم مً  ؤ٣ًغ :  الؿىض ُالب اإلاخٗلمحن ب٣غاء جه ٍو جدضًض بضاًت  حلؤاإلاٗلم الؿىض اإلا٨خىب ٖلى الؿبىعة ٍو

ش  ال٣ضًم .  ونهاًت مغخلت الخاٍع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وماهي الىؾائل  التي ، خٓت الهىعة  ًخداوع اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن خى٫ بضاًت هظا الٗهغ مً زال٫ ٢غاءة الؿىض ومال -

ً مٗاوي هظه  الغؾىماث؟ وؿان في هظه  اإلاغخلت ٖليها ؤلا  مض٧ان  ٌٗخ وؿان ال٣ضًم ٖلى هظه وإلااطا  اٖخمض ؤلا ، ٖو

 ؟الغؾىماث  

 : زغ هخاب ألا

ش اللضًم :جبضأ مً اهدكاف الاوؿ ق.م ،ئلى غاًت ؾلىٍ عوما ؾىت  3200ان  للىخابت خىالي ؾىت مغخلت الخاٍع

خاؾِؿه بالىلل ٖلى أصواث بضائُت اؾخٗملها للهُض والؼعاٖت هما وان ٌٗبر ًٖ أوؿان م .وللض نى٘  ؤلا 476

 ؾُلي.ُاوالغؾم ٖلى حضعان اإلاراعاث مثل ال الصخىع 

 :اٍ الثالث  اليك

 بما ًىاؾبها  :  ٚاثاالٟغ  اه٣ل ال٣ٟغة ٖلى ٦غاس ي زم  امأل

ش مً  ..............و  وؿان زال٫ هظه  اإلاغخلت لى ٚاًت ا٦دكاٝ ................................خُث ٧ان ؤلاإجمخض مغخلت ما ٢بل  الخاٍع

دى٣ل مً م٩ان آل ت...........و........ٍو ماعؽ خٞغ  زغ بدثا ًٖ .............. ٌؿ٨ً في ....................ٍو

م٨دؿباث اؾترحإ 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 .حضًضة 

 

 :اإلاك٩ل  الخٗلمي

ش ال٣ضًم   مغخلت الخاٍع

حٗض مً اإلاغاخل التى 

ًجهلها اإلاخٗلمحن زانت 

ممحزاتها و٠ُ٦ ٧ان 

الاوؿان البضائي ٌِٗل 

 في هظه اإلاغخلت

 

 ٌسجل الخهىعاث ٦ما هي 

 

ج  الخالمُظ  جٍٟى

٘ ٖليه م الاصواث   وجىَػ

 .زغي  للؼعاٖت و ؤالهُض  

وازغي للضٞإ ًٖ 

 الىٟـ 

اخضي  جُب٤ُ

اؾتراجُجُاث الخٗلم   

 اليكِ

ضون الخالنت  ٣ًغا ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا 

م٘  ام٩اهُت اؾخٗما٫ 

 الاٞىاج

  ق.م ،ئلى غاًت ؾلىٍ عوما  3200ٍش اللضًم :جبضأ مً اهدكاف الىخابت خىالي ؾىت مغخلت الخاع

صواث أوؿان في َظٍ اإلاغخلت ٖلى الهُض والؼعاٖت باؾخٗماٌ ؤلاخُث اٖخمض .م  476ؾىت 

 .نىاٖت الفإوؽ واإلاياقِ مثل مهىىٖت مً الحجاعة والٗٓام 

  ش بالفي يتر الىلىف والىخابت والغؾىماث التي زلفها الاوؿان اؾُلي هي حٗبحر ًٖ ُة ما كبل الخاٍع

ش ت الاوؿان،وهمِ مِٗك جفىحر    .ٌؿدىض ٖليها اإلاإعر في صعاؾت  الخاٍع
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ٌ ألا  اإلالُ٘ سُت: الٗهغ: إلاىيٕىا                 06 : ألاؾبٕى         صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ:   و  05: الحهت         الىؾُِ اإلاغاخل  الخاٍع

ش بضاًت ونهاًت الٗهغ الىؾُِ و  : الهضف الخٗلمي خضار التي هم ألا ؤًخٗٝغ ٖلى جاٍع

 قهضها

 ؾبىعة  /نىع / ٦خاب :  الىؾائل  الخٗلُمُت

 جىحيهاث لخٗلُمُت الخٗلمُتاإلاماعؾاث  ا

 ٌ  :  اليكاٍ الاو

 خضازا ُٖٓمت  ٚحرث  مً همِ مِٗكخه.ؤن و٢ٗذ ؤوؿان في مغخلت الٗهغ ال٣ضًم خُاة بضائُت الى ٖاف ؤلا

 .الىؾُِ، اط٦غ  خضزا  باعػا ُٞه بالٗهغ وهي  بضاًت  لٗهغ  حضًض ؾمي

 :  اليكاٍ الثاو 

 :  لؿىضا      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل :ؤمً  اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن ًخداوع       

 جدضًض بضاًت ونهاًت وممحزاث هظه اإلاغخلت. 

  ؾالم في هظه اإلاغخلتصوع الٟخىخاث في اهدكاع ؤلا. 

  ٘في  هظه  اإلاغخلت الا٢خهاصيالىي. 

 :زغ هخاب  ألا

ش الىؾُِ   ىُُيُت ٖلى ًض  الٗثماهُحن ُالى يخذ اللؿم  467ؾلٍى عوما مً جبضأ مغخلت الخاٍع

ٌ أم ،و  1453ٖام    والفخىخاث  الاؾالمُت  الاكخهاصي ملسو هيلع هللا ىلص والاػصَاع  دمحم َم  ممحزاث َظٍ  اإلاغخلت مُالص الغؾى

 

 :  اليكاٍ الثالث

 : تئصماحُويُٗت      

ش بضاًت  4اهُال٢ا مما حٗلمخه ا٦خب ٣ٞغة ال  جخٗضي     هم ؤالٗهغ الىؾُِ و  ونهاًتاؾُغ جخدضر ٞيها ًٖ جاٍع

غ مِٗكت ؤلاألا   وؿان.خضار  التي قهضها وؾاهمذ في  جٍُى

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 

 : اإلاك٩ل  الخٗلمي

مٗٓم الخالمُظ ال  

ىن    ألاخضارٌٗٞغ

 التي و٢ٗذ في الٗهغ

حرث  الىؾُِ  ٚو

 وؿان       الامجغي خُاة  

مُالبت  الخالمُظ 

بالخُغ١ والخٗٝغ 

ٖلى الاخضار  

سُت  حغث  التيالخاٍع

 في هظه  اإلاغخلت

ني بٗض ٧ل  م ج٩ٍى ج٣ٍى

وكاٍ جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ضون الخالنت  ٣ًغا ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

م٩اهُت اؾخٗما٫ بم٘  

 الاٞىاج

  ش الىؾُِ مً ؾ٣ٍى عوما ٖلى ًض  الٗثماهُحن ٖام   ال٣ؿُىُُيُتم الى ٞخذ  467جبضؤ مغخلت الخاٍع

 .ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم هم  ممحزاث هظه  اإلاغخلت بٗثت  الغؾى٫ ؤم ،و  1453

 ؾـ ؤوؾِ .خُث مً مهغ هدى بالص اإلاٛغب ألا  ٦ما اهُل٣ذ الٟخىخاث الاؾالمُت  في هظا الٗهغ

 المُت  . الٟاجذ ٣ٖبت بً هاٞ٘ مضًىت ال٣حروان التي ٧اهذ مىُل٣ا إلاىانلت  الٟخىخاث  الاؾ

  شج٘ اإلاؿلمىن الؼعاٖت و٧اهذ اإلاهضع الغئِس ي إلاِٗكت الؿ٩ان واخخلذ الهىاٖت م٩اهت ٦بحرة في

 صث الى اػصهاع الخجاعة التي قهضث جُىع ٦بحرا ؤ اخُاة املجخم٘ مم
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ش - ابخضائ  خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

 

ٌ  اإلالُ٘ سُت: الٗهغ: اإلاىيٕى              07   : الاؾبٕى      صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ :الاو  06: لحهت ا            الحضًث اإلاغاخل  الخاٍع

 خاب /ؾبىعة نىع  / ٦  لىؾائل  الخٗلُمُت:ا  الا٢خهاصًتهم  اليكاَاث  ؤٖلى  بضاًت ونهاًت الٗهغ الحضًث و  ًخٗٝغ : الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  :  اليكاٍ الاو

 .ًالخٔ اإلاخٗلم الهىعة 

 الظي لٗبخه في هظا الٗهغ والضوع  لىاح ا٦خب اؾم  الصخهُتٖلى ألا  -
اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض اإلاخٗلم ٌ خهىعاثال

 ٖلى بىاء مٗاٝع  حضًضة

 

 ك٩ل  الخٗلمياإلا

 الً اإلاخٗلمحن ال٨ثحر م

ىن   خٟانُلال ٌٗٞغ

والاخضار والضوع التي 

لٗبخه الجؼائغ في ْل 

 الح٨م الٗثماوي 

 

مُالبت  الخالمُظ بالخُغ١ 

اهم ما ٖلى والخٗٝغ 

٢ضمخه الجؼائغ مً اهخاج 

 .ونى٘ لبٌٗ اإلاٗضاث 

ني بٗض ٧ل  م ج٩ٍى ج٣ٍى

 كاٍ و

اؾخٗماٌ 

اخضي جلىُاث  الخٗلم  

 اليكِ

 ي ٌسجل الخهىعاث ٦ما ه

 ٘ ج  الخالمُظ وجىَػ  جٍٟى

ضون الخالنت  ؤ٣ًغ  ٍو

 .ٖلى ال٨غاؽ

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

  .حماُٖا

 :  اليكاٍ الثاو 

 :  1الؿىض   

 م1789لى ٢ُام الثىعة الٟغوؿُت ؾىت بم  1453الحضًث مً ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت ؾىت   ًبضؤ  الٗهغ   

 الٗهغ. خدضًض بضاًت ونهاًت هظا ل ًخداوع اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن

  :2الؿىض  

م وهى بداعة  ٖثماوي   1546م و 1475ٖاف زحر الضًً  بغباعوؽ في  الٟترة  اإلامخضة ما بحن   

مل  ٖلى )جغ٧ي( قهحر اؾدىجضث به الجؼائغ إلا٣اومت الٛؼو ؤلا  لحا٢ها  بؾباوي ٞؿاٖضها  ٖو

  .بالضولت  الٗثماهُت

حل الخٗٝغ ٖلى ؤهم  مً  داوع ًؿىض ًُلب اإلاٗلم  اإلاخٗلمحن مالخٓت الهىعة و٢غاءة  ال

 .هظه  الصخهُت والضوع الظي لٗبخه في  هظا  الٗهغ

 : 3الؿىض  

م، و٢ض ٖحن الؿلُان الٗثماوي ؾلُم ألاو٫ الباي زحر الضًً  1518نبدذ الجؼائغ مً الىالًاث الٗثماهُت مىظ ؤ

 ٖليها
ً
 .بغبغوؽ خا٦ما

  .لى  الضولت  الٗثماهُتبام   الجؼائغ  حل جدضًض  اهًمؤمً  ًخداوع اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن

 ممحزا في املجاالث  الخالُت  ا٢خهاصًا:قهضث  الجؼائغ  في هظا   الٗهغ  جُىعا   4الؿىض  

 ٟىا٦ه وفي م٣ضمتها ال٣مذالب٣ى٫ و الخًغ و ػعاٖت ال :الؼعاٖت 

ت والىداؾُت والحضًضًت والخكبُتالهىاٖت   :الهىاٖت  اليؿُجُت والجلضًت والٟساٍع

ت زاعحُا هدى الصحغاء ؤلا ج:الخجاعة  ٣ُتىؾٗذ الخجاعة الجؼائٍغ بر البدغ هدى  ٍٞغ با و وع ؤبىاؾُت ال٣ىاٞل ٖو

٣ُتوالؿىاخل ؤلا    .ووالًاث الخالٞت  الٗثماهُت  ٍٞغ

 ألازغ الىخاب  :     

 م1789م ،الى كُام الثىعة الفغوؿُت ؾىت  1453ؾىت   تاللؿُىُُيًُبضأ الٗهغ  الحضًث  مً يخذ 

نبدذ الجؼائغ مً الىالًاث الٗثماهُت، وكض ٖحن الؿلُان الٗثماو  ؾلُم ألاٌو الباي زحر الضًً بغبغوؽ أ

 ٖليها
ً
 .خاهما

 جُىعا هبحرا في ٖضة مجاالث : الخجاعة : الهىاٖت :  الؼعاٖت  الاكخهاصيقهض الىٓام 

 : ًلي ٦مل ماؤ:  اليكاٍ  الثالث

 ....  ش الحضًث  ؾىت نبدذ  الجؼائغ مً الىالًاث ؤ.. ،الى ٢ُام الثىعة الٟغوؿُت ؾىت .......جبضؤ مغخلت الخاٍع

 ٖليها الٗثماهُت
ً
 ؾىت .......، و٢ض ٖحن الؿلُان الٗثماوي ؾلُم ألاو٫ الباي .............. خا٦ما

 ل.......مث الؼعاٖت...:مثل : الهىاٖت مثل ....... جُىعا ٦بحرا في ٖضة مجاالث : الخجاعة الا٢خهاصيقهض الىٓام 
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

ٌ ألا  اإلالُ٘   سُت: الٗهغ: اإلاىيٕى         08  :    الاؾبٕىصواث ومٟاهُم  اإلااصة         ؤ : و  07: الحهت    اإلاٗانغ اإلاغاخل  الخاٍع

  نىع / ٦خاب /ؾبىعة  الىؾائل الخٗلمُت  التي  قهضها خضارألا  هم ؤو  ٖلى بضاًت ونهاًت الٗهغ اإلاٗانغ ًخٗٝغ  :الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

بغػث ،بٗض نهاًت  الٗهغ الحضًث ْهغ  ٖهغ  حضًض   -

مذ الحغ٧اث  شخهُاث مكهىعة  في الجؼائغ جٖؼ

ت  .الخدغٍع

ها ؤلىاح  ٖلى ألا- ط٦غ بٌٗ  الصخهُاث  التي حٗٞغ

  ىع مؿخُٗىا باله
اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض اإلاخٗلم ٌ خهىعاثال

 ٖلى بىاء مٗاٝع  حضًضة

  اإلاك٩ل  الخٗلمي

ال٨ثحر مً   ال ٌٗٝغ 

ماء  اإلاخٗلمحن ٖٓماء وٖػ

و٢اصة اإلا٣اومت والحغ٧اث 

ت  في الجؼائغ   الخدغٍع

 واهم  اهجاػاتهم .

ًخٗٝغ ٖلى اؾباب 

.الاخخال٫  

ني بٗض ٧ل  م ج٩ٍى ج٣ٍى

.وكاٍ   

 اخضي اؾخٗماٌ

 جلىُاث  الخٗلم  اليكِ

ٌسجل الخهىعاث ٦ما 

  .هي

 

ج  الخالمُظ   جٍٟى

ضون الخالنت ؤ ٣ًغ  ٍو

.ٖلى ال٨غاؽ  

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا 

ت  في   للمٗلم  الحٍغ

 ازخُاع  الخٗلُمت

ٌ ألا اليكاٍ   : و

 :1 الؿىض     

ش اإلاٗانغ مً الثىعة الٟغوؿُت ؾ ؤجبض   -        بغػ ؾماث هظه  الٟترة ٢ُام   ؤلى ًىمىا  هظا مً  بم 1789ىت مغخلت الخاٍع

هىع اإلا٣اومالثىعة الهىاُٖت واهدكاع ا ت ْو ت  اثلحغ٦ت الاؾخٗماٍع  .والحغ٧اث الخدغٍع

 .وممحزاث هظه  الٟترة  مٗهم جدضًض بضاًت ونهاًت ِخداوع اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن مً ؤحلً -    

 : الثاو اليكاٍ 

 :2الؿىض     

٧اهذ للجؼائغ صًىن ٦ثحرة ٖلى ٞغوؿا بؿبب جهضًغ ال٣مذ لها وخحن َالبذ الجؼائغ بد٣ها عص 

غصه مً  مجلؿه مكحرا بمغوخعصا ٚحر مهظب ًٞٛب صاي خ الٟغوس ي ال٣ىهل   خه .ؿحن َو

 .ؾبب اخخال٫ ٞغوؿا الجؼائغ اؾخيخاج  ِخداوع اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن مً ؤحلً

 :3الؿىض     

ش اإلاٗانغ ، ٞهى ماؾـ ألامحر ٖ        حن في الخاٍع بض ال٣اصع مً ٦باع عحا٫ الضولت الجؼائٍغ

ت الحضًثت وعائض م٣اومتها يض الاؾخٗماع الٟغوس ي بحن   الضولت   .1847و  1832الجؼائٍغ

حل الخٗٝغ ٖلى ؤمالخٓت الهىعة و٢غاءة  الؿىض ومداوعتهم  مً  ًُلب اإلاٗلم  اإلاخٗلمحن      

 ع الظي لٗبخه في  هظا  الٗهغهظه  الصخهُت والضو 

 ألازغ الىخاب  :

بغػ ؾماث َظا الٗهغ  كُام   ألى ًىمىا  َظا ، ومً  ئم 1789ًبضأ الٗهغ  اإلاٗانغ مً الثىعة الفغوؿُت ؾىت 

هىع اإلالاومالثىعة الهىاُٖت واهدكاع ال ت ْو ت اثحغهت الاؾخٗماٍع بغػ أومً  ،  والحغواث الخدغٍع

 1847و  1832ٖبض  اللاصع  عائض اإلالاومت  يض الاؾخٗماع الفغوس ي بحن  محر شخهُاث َظا  الٗهغ ألا 

  : اليكاٍ الثالث

 اقُب  الاحابت الخاَئت .     

 1889 1789 1689 بضاًت الٗهغ  اإلاٗانغ

 ميُالبكحر الابغاه ٖغوج بغبغوؽ ماؾِىِؿا شخهُاث هظا  الٗهغ

تالى الهجغة ؾ٣ٍى عوما الثىعة الٟغوؿُت ممحزاث الٗهغ   بٍى
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 الحجم الؿاعي الخلضًغي للمُضان اإلاُضان اإلالُ٘

ش الٗام  الثاو   ؾاٖاث 07.30 الخاٍع

  

اث اإلاٗغيُت  مغهباث الىفاءة  الىفاءة الخخامُت  الاَضاف الخٗلمُت املحخٍى

ًه ل٩ل  ٌٗبر ًٖ ٞع

اق٩ا٫ الاخخال٫ 

والاؾخٛال٫ مً 

زال٫ امثلت جسو 

وعبي الاؾخٗماع ألا 

٣  ُتلبلضان اٍٞغ

ٗخمض ههىم ٌ

 لكغحمالئمت

 ؾخٗماعمٟهىم الا 

ٌصخو مٓاهغ 

 الاؾخٗماع 

 او٩ٗاؾاجه ًهى٠ 

 ٖلى الؿلبُت 

 البلضان اإلاؿخٗمغة

ً مثلت ٖؤ٣ًضم 

الاؾخٗماع في 

اإلاٛغب الٗغبي 

٣ُاإو   ٍٞغ

 

خٗٝغ ٖلى  الاؾخٗماع الحضًث  .ؤؾبابه وصواٞٗهٌٗٝغ الاؾخٗماع الحضًث ٍو

 اإلاٛغب بالص في ألاوعبي الاؾخٗماع

٣ُااو   ٍٞغ

٣ُابواإلاؿخٗمغة في  ًخٗٝغ ٖلى الضو٫ اإلاؿخٗمغة   .ٍٞغ

 ألاوعبي الاؾخٗماع مٓاهغ

 الحماًت

 

٣ُا  هىإ الاؾخٗماع ؤًخٗٝغ ٖلى   .ومٓاهغه في اٍٞغ

  .ٌٗٝغ الحماًت

 ألاوعبي الاؾخٗماع مٓاهغ

 الاؾدُُان

 .ًخٗٝغ ٖلى مٓاهغ الاؾدُُان في اإلاٛغب الٗغبي

و٩ٗاؾاث الؿلبُت لالؾخٗماع الا

 الحضًث

٣ُا بًخٗٝغ ٖلى الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت للضولت اإلاؿخٗمغة في   .ٍٞغ

٣ُابوعبُت في ًظ٦غ مىا٤َ الىٟىط للضو٫ ألا  هماطج ًٖ الاؾخٗماع الحضًث  .ٍٞغ

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت  صماج ٦ليب  .ًضمج مٗاٞع

 

 

 ص٢ائ٤ 10ضة : اإلا  ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام
 

 الخىحيهاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُت

 الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام 

  ؾاؽ الؿُُغة أًسخلف الاؾخٗماع الحضًث ًٖ الاؾخٗماع اللضًم ، في هىهه ٌٗخمض ٖلى

وللض وان وعاء َظٍ ،با و والدؿلِ ٖلى الكٗىب ، ومىاعص زغواث البلضان زاعج اوع 

ت يللض اجسظ الاؾخٗماع الحضًث  ، الخىؾُٗت الثىعة الهىاُٖت  الحغهت الاؾخٗماٍع

لُا مقياال أ  .سخلفت للىنٌى الى اَضايه زانت في ايٍغ

 اإلاهماث 

  هضاٞهؤهىاٖه و ؤالاؾخٗماع الحضًث  ٌٗٝغ. 

 ٣ُااو  ًخٗٝغ ٖلى اإلاؿخٗمغاث الاوعبُت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي  .ٍٞغ

  هىاٖهؤًظ٦غ مٓاهغ الاؾخٗماع و. 

  ٣ُااؾخٗماع الحضًث ٖلى او٩ٗاؾاث الا  .ٍٞغ

  وعبُت اإلاؿخٗمغة ًٖ بٌٗ الضو٫ ألا  هماطج ًظ٦غ. 

 ٌٗغف الاؾخٗماع الحضًث

ًظهغ بٌٗ الضٌو الاوعبُت اإلاؿخٗمغة 

وبٌٗ اإلاؿخٗمغاث في اإلارغب الٗغب  وفي 

لُا  ايٍغ

 هىإ ومٓاَغ الاؾخٗماع أًدضص 

ظهغ بٌٗ الىماطج مً الاؾخٗماع ً

 الحضًث

ؾخٗماع الحضًث ٖلى الا  أزاع  ًظهغ 

لُا   .ايٍغ
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ش  الٗام: الثاو اإلالُٗ  01:  الحهت          الحضًث : مٟهىمه * اؾبابه وصواٞٗه الاؾخٗماع: اإلاىيٕى         09 :    الؾبٕى ا             الخاٍع

 نىع /٦خاب /ؾبىعة /زغائِ:الىؾائل الخٗلمُت  ؾبابه وصواٞٗهؤالحضًث و  ؾخٗماعالا ًخٗٝغ ٖلى مٟهىم : الهضف الخٗلمي 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  - .وؾلبذ منها زحراتها ،ل٨نها عضخذ لهُمىخه الاؾخٗماع٢اومذ وخاعبذ ال٨ثحر مً الضو٫ الًُٟٗت  : اليكاٍ  الاو

 ة غ ط٦غ بٌٗ الضو٫ اإلاؿخٗمِ ؤلىاح  ٖلى ألا

ُت :  اليكاٍ الثاو  ٣ُا واإلاٛغب الٗغبي بفي الاؾخٗماع  زٍغ  (مً الاهترهذ)ٍٞغ

 
 :  1 الؿىض    

  

 

 
 

 ٠  الحضًث . الاؾخٗماعزال٫ مالخٓت الهىع والخداوع ًخم اؾخيخاج  : حٍٗغ

  نىع مً ال٨خاب اإلاضعس ي: 02الؿىض 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  .الحضًث  الاؾخٗماعوصواٞ٘  ؤؾباب :ٌؿخيخج  خٓت الهىع والخداوع مً زال٫ مال 

 

 ىخاب  :الزغ ألا

ت  وعبا،أالحضًث َى الؿُُغة والدؿلِ ٖلى مىاعص زغواث زاعج  الاؾخٗماع   لى:ئمما صي٘ الضٌو الاؾخٗماٍع

 . أ ـ الخىايـ يُما بُنها للؿُُغة وجىؾُ٘ هفىطَا في الٗالم

اك٘ ب ـ الؿُُغة ٖلى َغق اإلاىا   الاؾتراجُجُتنالث الٗاإلاُت واإلاى

 . ج ـ الحهٌى ٖلى اإلاىاص ألاولُت للهىاٖت

ت لخهٍغف ؤلاهخاج  . ص ـ البدث ًٖ ألاؾىاق الخجاٍع

 وكغ الضًاهت اإلاؿُدُت -ٌ

 

 : اليكاٍ الثالث

 ٞغوؿا للجؼائغ اخخال٫مثلت  صواٞ٘ إمً زال٫ ما حٗلمخه  اقغح ب

اؾترحإ م٨دؿباث 

حسجُل  ؾاب٣ت  و

ؿاٖض ٌ خهىعاثلا

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 اإلاكيل الخٗلمي

ًخٗٝغ ٖلى مٟهىم 

الاؾخٗماع الحضًث 

وصواٞ٘ واؾباب 

اؾخٗماع الضو٫ 

٣ُا   الاوعبُت لضو٫ اٍٞغ

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج  الخالمُظ   جٍٟى

ـــضي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٤ اخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جُبــ

اؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــضون ؤ ٣ًــ ٍو

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ٖلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالنـ

 ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا  ٍو

غ كُام الثىعة الهىاُٖت في أوعوبا، خُث بضأث َظٍ الضٌو في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى ئزالحضًث   الاؾخٗماعْهغ 

لُا وآؾُا ، التي جؼزغ بالبدث ًٖ اإلاىاّص ألاولُت ج  بها ئيٍغ ً أؾىاق زاعحُت لترٍو  مىخجاتها الهىاُٖت . ٖو

 

 

 

اي٘  تجىايـ الضٌو  الحضًث: الاؾخٗماع مً صو ٖلى و الؿُُغة . يُما بُنها لخىؾُ٘  هفىطَا في الٗالم الاؾخٗماٍع

اك٘ الاؾتراجُجُت ،وأًًا الحهٌى ٖلى اإلاىاص ألاولُت للهىاٖت البدث ًٖ و . َغق اإلاىانالث الٗاإلاُت واإلاى

ت  اللًاء ٖلى الضًً الاؾالم  ووكغ اإلاؿُدُت .و  .ألاؾىاق الخجاٍع
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 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

ش  الٗام:  الثاو  اإلالُ٘ ٣ُا إلاٛغبا  بالص في   ألاوعبي     الاؾخٗماع : اإلاىيٕى               10  :    الاؾبٕى      الخاٍع  02:  الحهت     وؤٍٞغ

٣ُاإي بالص  اإلاٛغب و ًخٗٝغ ٖلى الضو٫ اإلاؿخٗمغة   ف:  الخٗلميالهضف  تواو٩ٗاؾاتها الا  ٍٞغ نىع / هخاب /ؾبىعة : الىؾائل  الخٗلُمُت  ؾخٗماٍع

 /زغائِ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  اليكاٍ  الاو

ذ ال٣اعة ألا  - وعبُت في خحن او٨ٗؿذ ؾلبا حىذ زماعها الكٗىب ألا  والا٢خهاصوعبُت جدىالث ٖم٣ُت في الؿُاؾت ٖٞغ

٣ُا مً زال٫ ْاهغة بٗىب ٖلى ق  الاؾخٗماع.ٍٞغ

٣ُت التي ٖاهذ مً ْاهغة بٌٗ الضو٫ ؤلا  ألالىاح ؤط٦غٖلى  -  . الاؾخٗماعٍٞغ

ُت الا :  اليكاٍ الثاو  ٣ُا واإلاٛغب الٗغبي بفي  ؾخٗماعزٍغ  .(  الاهترهذمً )  ٍٞغ

 :  1الؿىض    

 

 
 

خداوع م٘ اإلاًُلب اإلاٗلم ٢غاءة الؿىض ومالخٓت ا ُت ٍو ِمغة والضو٫  اؾخيخاج:حل ؤخٗلمحن مً لخٍغ ْٗ ْؿخ
ُ
الضو٫ اإلا

 اإلاؿخٗمَغة 

 : 02الؿىض 

  

 
 

 

 

ت في و٩ٗاؾاث الؿُاؾت الا ا حل اؾخيخاجؤًُلب اإلاٗلم ٢غاءة الؿىض و ًخداوع م٘ اإلاخٗلمحن مً  ٣ُا بؾخٗماٍع  ٍٞغ

 :الىخاب زغ ألا

لُا مىظئالخىايـ الاؾخٗماعي ٌكخض ٖلى كاعة  أبض              هفىط.وكؿمذ يُه اللاعة الى مىاَم  19اللغن  يٍغ

ُاهُا   طلً:وهخج ًٖ  ألاهبر. الىهِب ووان لفغوؿا وبٍغ

 ، الخمُحزالىمى اكخهاصي الحضوصًت، ٖغكلتالجزاٖاث زاعة ئ ألاؾىاق، أولُت، اخخياعص ع امى  مًها زحراتالؿُُغة ٖلى     

 .وألامُت وألامغاى الفلغ الٗىهغي واهدكاع 

  :ثالثالاليكاٍ 

ُت  اعؾم حضوال واط٦غ  ِمغة  والضو٫ اإلاؿخٗمَ  الضو٫  مً زال٫ الخٍغ ْٗ ْؿخ
ُ
٣ُابة في بلضان اإلاٛغب الٗغبي وفي غ اإلا  .ٍٞغ

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 .حضًضة 

 اإلاكيل الخٗلمي

حن ال٨ثحر مً اإلاخٗلم

ىن  ؾبب  ال ٌٗٞغ

عي الخىاٞـ الاؾخٗما

الحاص للضو٫ الاوعبُت 

زانت ٞغوؿا ٖلى 

٣ُت،الضو٫   الاٍٞغ

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج الخالمُظ   جٍٟى

ـــضي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٤ اخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جُبـ

اؾــــــتراجُجُاث الــــــخٗلم   

 اليكِ

ــضون الخالنــت  ؤ٣ًــغ  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا

لُا اكخهاصًا وؾُاؾُا واحخماُٖا وطلً ت ٖلى ايٍغ زحراتها مً بالؿُُغة ٖلى  اوٗىؿذ الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

ٗىهغي واهدكاع ال زاعة الجزاٖاث الحضوصًت ،ٖغكلت الىمى الاكخهاصي، الخمُحزئولُت ،اخخياع الاؾىاق ، أمىاعص 

 . مغاىوألا  مُت وألا  الفلغ 

 

 

 

ُاهُا، ٞغوؿا، بًُالُا، ؤإلااهُا، هىلىضا، بلج٩ُا، بؾباهُا(  قهض  بحن الضو٫ ألاوعوبُت: )بٍغ
ً
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ حؿاب٣ا

٣ُا.ؾخٗماع ال  غوؿا الىهِب  بٍٞغ ُاهُا ٞو  ألا٦بر.و٧ان لبًر
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 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ش  الٗام:   الثاو  اإلالُ٘  03:  الحهت                    ألاوعبي : الاؾدُُان الاؾخٗماع مٓاهغ : اإلاىيٕى             11:    الاؾبٕى      الخاٍع

 نىع / هخاب /ؾبىعة /زغائِ: الىؾائل  الخٗلُمُت الاؾدُُان:  ألاوعبيالاؾخٗماع   مٓاهغ ًخٗٝغ ٖلى  :الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث عؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُتاإلاما

 ٌ  :اليكاٍ ألاو

ت٢امذ بٌٗ الضولت  - ٣ُتبالخضزل الٗؿ٨غي في بٌٗ  ألاوعبُت الاؾخٗماٍع زغ شجٗذ ما البٌٗ آلا ؤو  الضو٫ ؤلاٍٞغ

 .لى هظه اإلاؿخٗمغاثبمىاَىيها ٖلى الهجغة 

 الهجغة.لى حصجُٗهم ٖلى بؾباب التي صٞٗتها ألا  ط٦غاألالىاح ٖلى  -

 :الثاو كاٍ الي  

 :01الؿىض    

 1 الؿىض  : 

 

 
 

 

 الاؾدُُانحل اؾخيخاج مٟهىم ؤم٘ اإلاخٗلمحن مً اإلاٗلم ًخداوع 

  :02الؿىض 

 

 
 

 
 

 وصواٞٗه  الاؾدُُانوكإة  اؾخسغاج:حل ؤاإلاخٗلمحن مً  اإلاٗلم م٘ ًخداوع 

 : 03الؿىض 

 

 

 

 
 

 . في الجؼائغ  تالاؾدُُاهُاؾت : مٓاهغ الؿُ اؾخيخاجم٘ اإلاخٗلمحن مً احل  اإلاٗلم  ًخداوع  

 : ىخاب الزغ ألا

اًاَا ٖلى الهجغة ئلى الضولت اإلاغاص جهب زحراتها الاؾخٗماع الاؾدُُاو :                أن جلىم الضٌو اإلاؿخِٗمغة بدصجُ٘ ٖع

م ٌٖؼ الؿيان ألانلُحن. ٖىه ومىاعصَا، وهخج م بالخفىق ٖليهم وجمضًنهم باللىة واخخلاَع  ،وقٗىَع

 : اٍ الثالثاليك

 الٟغوس ي ٖلى الكٗب الجؼائغي  الاؾدُُانجخدضر ٞيها ًٖ او٩ٗاؾاث وهخائج  ٦خب ٣ٞغةؤمً زال٫ م٨دؿباج٪ الؿاب٣ت  

ؾترحإ م٨دؿباث ا

 ؾاب٣ت وحسجُل

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

:اإلاكيل الخٗلمي  

مً  ال٨ثحر

ًٟغ١ بحن  الن اإلاخٗلمح

 الاؾخٗماعهىإ ؤ

٧الحماًت والاؾدُُان 

 والاهخضاب

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج  الخالمُظ   جٍٟى

٤ اخضي ُجُب

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا  ٍو

تالا ؾاص الاؾدُُان م٘ اػصَاع الٓاَغة          ، والتي وان صايٗها 20و 19 في مىحتها الثاهُت زالٌ اللغهحن ؾخٗماٍع

اق واإلاىاص ألاولُت، وهظلً وكغ الثلايت الرغبُت البدث ًٖ ألاؾى  -الاؾتراجُجُتيًال ًٖ الهُمىت - يألاؾاس 

 .والضًً اإلاؿُحي في بٌٗ ألاخُان

 

 

 

اًاَا ٖلى الهجغة ئلى الضولت اإلاغاص جهب الاؾدُُاو  ؾخٗماعالا         : أي أن جلىم الضٌو اإلاؿخِٗمغة بدصجُ٘ ٖع

ت في الخيازغ والخملً واخخالٌ مجمىٖت مً ألاعاض ي، خُث جبضأ جلً  زحراتهازحراتها ومىاعصَا وؾلب  املجمٖى

ضَم زاعج بلضَم مثلما خضر في  أهُهذ ألامغ  و ًمىًفي َظٍ ألاعاض ي،  ؾدثماع والا  للخل الؿيان ألانلُحن أو حكٍغ

لُا ويلؿُحنئحىىب   يٍغ

 

 

 

 

ه في اإلاؿخٗمغاث الفغوؿُت التي حمٗذ ييها يغوؿا بحن  ضا مً هٖى  ؾخٗماع الا واهذ الجؼائغ همىطحا يٍغ

حن، ٖلى أؾاؽ ئخالٌ اإلاؿخىَىحن مدل الجؼا ؾدُُاهُتالا كامذ الؿُاؾت  ،  ؾدُُاو والا الٗؿىغي  ئٍغ

يخدٌى هثحر منهم ئلى ٖماٌ زماؾحن أو ٖماٌ في مهاو٘ اإلاؿخىَىحن  ،بدصجُ٘ الهجغة ألاوعوبُت ئلى الجؼائغ 

ً  . ٌٗملىن ٖلى جىمُت زغواث اإلاٗمٍغ

 

 

 

00 

 

 عليم االبتدائيمديرية التّ  المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ش  الٗام:  الثاو  اإلالُ٘  04:  الحهت                      ألاوعبي : الحماًت الاؾخٗماع مٓاهغ : اإلاىيٕى            12   : الاؾبٕى       الخاٍع

 نىع /هخاب /ؾبىعة /زغائِ: الىؾائل  الخٗلُمُت الحماًت ألاوعبي:الاؾخٗماع    مٓاهغ ًخٗٝغ ٖلى  :الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   :و

ذ ؤؾالُب و  - ٣ُابفي  الاؾخٗماعق٩ا٫ ؤجىٖى   .ٍٞغ

ها ألاهىإ التيبٌٗ  لىاح اط٦غألاٖلى  -   .حٗٞغ

  : الثاو اليكاٍ 

 :  1 الؿىض

 

 
 

 

 الحماًت حٍٗغ٠ حل اؾخيخاجؤًُلب اإلاٗلم ٢غاءة الؿىض و ًخداوع م٘ اإلاخٗلمحن مً 

ُت في  :02الؿىض   اإلالح٤الخٍغ
 

 

 

 

 

 

 

ُت  خداوع خٗلمحن مً َٝغ اإلامالخٓت الخٍغ  ؾباب الحماًت في اإلاٛغب.ؤ مً احل اؾخيخاج هممٗ ٍو

 :الىخاب زغ ألا

في ئصاعة قإوجها الضازلُت، وجضًغ الضولت  الاؾخلالٌغة بىٕى مً جدخفٔ يُه اإلاؿخٗم  الحماًت: أؾلىب اؾخٗماعي 

ت الكإون الخاعحُت واإلاؿائل   حماًت اإلارغب وجىوـومً بحن الضٌو التي واهذ جدذ ال الاكخهاصًتالاؾخٗماٍع

 :الثالثاليكاٍ     

  .م٘ ط٦غ اإلاؿخٗمغ لالؾدُُانالتي حٗغيذ  للحماًت وبٌٗ الضو٫ ط٦غ بٌٗ الضو٫ التي حٗغيذ ا    

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت  وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 :اإلاكيل الخٗلمي

ال٨ثحر مً 

ًجض  حناإلاخٗلم

٤ نٗىبت في الخ ٍٟغ

هىإ الاؾخٗماع ؤبحن 

 ٧الحماًت 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج الخالمُظ   جٍٟى

اخضي جُب٤ 

الخٗلم    اؾتراجُجُاث

 اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 .ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا  .ٍو

لخىيحر ؾىق إلاىخجاتها والؿُُغة ٖلى زغواجه،  ئؾباهُا، يغوؿااٖخبر اإلارغب مجاال للخىايـ الاؾخٗماعي بحن 

ً طلً بعجٍؼ ًٖ حؿضًض الضًىن وإلاؿاٖضجه إلهجاػ ؤلانالخاث، واهخهي َظا الخىايـ  بخلؿُمه الى : ومبرٍع

 ؤلاؾباهُتاإلاىُلت الكمالُت ومىُلت الُغياًت في الجىىب جدذ الحماًت   -1

 اإلاىُلت الىؾُى جدذ الحماًت الفغوؿُت -  2

 

 

 

 

ت خماًتها ٖلى الب ى يغى الضٌو الاؾخٗماٍع الص اإلاؿخٗمغة ، وبظلً جدخفٔ الضٌو باؾخلاللها الحماًت : َو

والخاعحُت والضيإ مثل الحماًت الفغ وؿُت ٖلى  ُتمىمىع ألا ألا بت اليلمت في الضازلي ،والضٌو اإلاؿخٗمغة ناخ

 جىوـ .
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 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ش  ا:   الثاو اإلالُٗ  05:  الحهت              الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت لالؾخٗماع الحضًث : اإلاىيٕى             13     :    الاؾبٕى         لٗامالخاٍع

 نىع / هخاب /ؾبىعة /زغائِ: الىؾائل  الخٗلُمُت الحضًث لالؾخٗماعالؿلبُت  الاو٩ٗاؾاثًخٗٝغ ٖلى  :الهضف الخٗلمي

 يهاثجىح اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  :اليكاٍ ألاو

٣ُت ؤصي الى هخائج وزُمت ٖلى قٗىبها زىاء جىاحض اإلاؿخٗمغ ألاوعبي في الضو٫ ؤلا ؤ  ٍٞغ

ها.بٌٗ هظه الىخائج التي  ألالىاح اط٦غٖلى  -  حٗٞغ

  :الثاو اليكاٍ 

 :  1 الؿىض

  

 

 
 

 

 

 

  .لالؾخٗماعزاع الؿلبُت آلا اؾخيخاج:حل ؤاإلاخٗلمحن مً  اإلاٗلم م٘ ًخداوع 

 : 2ىض الؿ

 
خداوع مٗهم مً احل اؾخيخاج  اإلاخٗلمحن مالخٓتمً  ًُلب اإلاٗلم الٟغوس ي ٖلى  لالؾخٗماعالؿلبُت    الاو٩ٗاؾاثالهىع ٍو

 .الجؼائغ

 الىخاب :زغ ألا

  الحضًث في : لالؾخٗماع الؿلبُت  الاوٗياؾاثجخمثل 

 والفلغ والجهل  ، م ٘  الاكخهاصيكيلت الحضوص بحن الضٌو املجاوعة ، الخسلف جهب زحراث البالص ،ؾُاؾت الخجَى

ا مً املجاالث   .وغحَر

  ًالفغوس ي في الجؼائغ : ؾُاؾت الاعى املحغوكت ،الفلغ والجٕى ، مهاصعة  لالؾخٗماع الؿلبُت   الاوٗياؾاثم

 .مُت الجهل وألا  اهدكاع عاض ي، ألا 

 :الثالثاليكاٍ     

الظي ٧اهذ هخائجه وزُمت ٖلى  الاؾخٗماع٦خب ٣ٞغة جبرػ ٞيها ؤ.  والاؾدُُانالحماًت وعبي ألا  الاؾخٗماعمً زال٫ مٓاهغ     

 .الضو٫ اإلاؿخٗمغة 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

 

:اإلاكيل الخٗلمي  

ال٨ثحر مً 

 ىن ال ٌٗٞغن اإلاخٗلمح

ؾلبُاث الاؾخٗماع 

ُ٘ ٖلى الضو٫ في حم

  .اإلاُاصًً

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج الخالمُظ   جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ضون   ٣ًغا ٍو

الخالنت ٖلى 

.ال٨غاؽ  

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا .ٍو  

لُا :ئالحضًث في صٌو اإلارغب الٗغب  وقماٌ  ؾخٗماع الا َضاف أمً   -  يٍغ

  الثرواث والخحراثجهب.  

  الٗمل ٖلى َمـ الثلاياث والخلالُض والٗاصاث و اللرت. 

 . حلب الثلاياث ألازغي والٗاصاث التي ال جدىاؾب م٘  َظٍ الضٌو 

  والغقي الحًاعي  ي الخسلف ًٖ مؿاًغة الغهب الخُىع. 
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 دائيمديرية التّعليم االبت المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

ش  الٗام:   الثاو   اإلالُ٘  06:  الحهت                       هماطج ًٖ الاؾخٗماع الحضًث : اإلاىيٕى         14:    الاؾبٕى             الخاٍع

٣ُابومىا٤َ هٟىطها في ٢اعة غة الضو٫ اإلاؿخٗمِ  ًخٗٝغ ٖلى :الهضف الخٗلمي  / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِنىع : الىؾائل  الخٗلُمُت ٍٞغ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   :و

ُت الك٩ل مً ز -   في اإلالح٤ 01ال٫ مالخٓخ٪ للخٍغ

ُت ِٖالىاح ٖلى ألا  ٖىىاها مىاؾبا للخٍغ

 :  اليكاٍ الثاو 

 : 1 الؿىض 

 

 

 

 

٣ُت وما هخج بٗض ل٣اء ماجمغ وعبي ٖلى ال٣اعة ؤلا ؾبب الخىاٞـ ألا  اؾخيخاج:حل ؤم٘ اإلاخٗلمحن مً  ًخداوع اإلاٗلم ٍٞغ

 بغلحن 

ُت: 2الؿىض  ٘ الخٔ زٍغ ٣ُا، الك٩لالىٟىط في  مىا٤َ جىَػ   في اإلالح٤ 2 بٍٞغ

٣ُاؤومداوعتهم  مً  مً اإلاخٗلمحن  2مالخٓت الك٩ل    .حل اؾخيخاج مىا٤َ الىٟىط للضو٫ اإلاؿخٗمغة في اٍٞغ

 :ىخاب  الزغ ألا

لُا مىظ ئٌكخض ٖلى كاعة  الخىايـ الاؾخٗماعي بضأ  ٘ مىاَم الىفىط في   19اللغن يٍغ لُائوجم جىَػ  يٍغ

لُا ، و ئبلضان قماٌ  الفغوس ي:ط مىُلت الىفى  -1 لُا الىؾُى  الاؾخىائُت و إيٍغ لُا الرغبُت إيٍغ  يٍغ

لُا الظَب،ؾاخل  ؤلاهجلحزي: غامبُا،مىُلت الىفىط  -2 ا وحىىب ايٍغ  وهُجحًر

 الىىورى البلجُي : خىىالىفىط  مىُلت -3

 .وبىعهضي وعوهضااليامحرون و  ألاإلااو : الُىغىالىفىط  مىُلت -4

 :الثالثاليكاٍ  

ُت الك٩ل مً   الاوعبي م٘ ط٦غ البلض اإلاؿخٗمغ  الاؾخٗماعفي حضو٫  الضو٫ الٗغبُت التي ٧اهذ جدذ  نى٠ 2زال٫ الخٍغ

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

 اإلاكيل الخٗلمي :

ال٨ثحر مً 

 ال ٌٗٝغ اإلاخٗلمُحن 

الضو٫ التي ٧اهذ 

٣ُا مؿخٗمغة ف ي اٍٞغ

الى  هاوؾبب ج٣ؿُم

 مؿخٗمغاث

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج  الخالمُظ   جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

.ال٨غاؽ  

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا . ٍو  

لُا مىظ اللغن  ئٌكخض ٖلى كاعة  ؾخٗماعي الا بضأ الخىايـ   تالا َمإ الضٌو أوحٗاعيذ  19يٍغ  ؾخٗماٍع

ى مىاَم ئل مغ حهضص بيكىب خغب بُنها ، ياجفلذ ٖلى ٖلض مإجمغ بغلحن الظي كؿمذ يُه اللاعةييها ختى أنبذ ألا 

 هبر في اللاعة  .الىهِب ألا هفىط يُما بُنها ، ووان لفغوؿا
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 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

 

ش  الٗام:  الثاو اإلالُٗ  7:  الحهت                   وكاٍ اصماج: اإلاىيٕى                        15:   الاؾبٕى             الخاٍع

ه الؿاب٣ت :الهضف الخٗلمي  نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ: الىؾائل  الخٗلُمُت ًضمج م٨دؿباجه ومٗاٞع

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  الا   : و

 ٖ٘باعة ٧ل مامؤ )ر( او )م( ي:......... 

  ًمُت والجهل.......ال٣ًاء ٖلى ألا  الاؾخٗماعزاع آم 

  والاؾدُُانالحماًت  الاؾخٗماعمً مٓاهغ ........ 

  اإلاؿخٗمغة........ البالص زغواث إلاٗٓم نهب هىالاؾخٗماع 

 الثىعة ْهىع  هى الاؾخٗماع  ؾبابؤ همؤ خضؤ .......
ٌ
 الهىاُٖت

 

 : اٍ  الثاو اليك

 : ٖٝغ 

 الحضًث :........................................................ الاؾخٗماع 

 .................................................................. : الحماًت 

 الاؾدُُان ................................................................... : 

 الاؾتراجُجي..............................................................اإلاى٢ ٘ 

 

 .وعبُتؤ تاإلاؿخٗمغاث ل٩ل صولظ٦غ بٌٗ ب امأل الجضو٫   : اليكاٍ الثالث

 

 بلجُيا اإلااهُا اهجلترا يغوؿا 

     

     

     

     
 

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

ٖلى بىاء  اإلاخٗلم

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 

 اإلاك٩ل  الخٗلمي

ًخٗٝغ ٖلى خل 

ويُٗاث مسخلٟت 

اهُال٢ا مً 

ه  م٨دؿباجه ومٗاٞع

 الؿاب٣ت 

ج  الخالمُظ   جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ 

ًىجؼ الىيُٗاث 

جصحُذ حماعي زم 

 ٞغصي 
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 الحجم الؿاعي الخلضًغي للمُضان اإلاُضان اإلالُ٘

ش الىَني ثالثال  ؾاٖاث 07.30 الخاٍع
  

اث اإلاٗغيُت مغهباث الىفاءة  الىفاءة الخخامُت  الاَضاف الخٗلمُت املحخٍى

ًىُل٤ مّما سّجلخه 

ت  ٍغ الثـىعة الخدٍغ

ال٨بري مً مأزغ 

وبُىالث واهخهاعاث، 

للخٗبحر ًٖ اٖتزاػه 

ني.  باهخمائه الَى

 الثىعاث مجاالث -ـ

 وؤبُالها الكٗبُت

 .الباعٍػً

ُتز -  اهضإل ؤما٦ً ٍغ

ت الثىعة ٍغ  الخدٍغ

 . ال٨بري 

بٌٗ  صعاؾت -

 صخهُاثال

سُتال   خاٍع

 .ؾباب الٛؼو الٟغوس ي للجؼائغؤًخٗٝغ ٖلى  1830الٛؼو الٟغوس ي 

 .محر ٖبض ال٣اصع  يض الٛؼو الٟغوس يًخٗٝغ ٖلى زهائو م٣اومت ألا  محر ٖبض ال٣اصعـإم٣اومت ال

 .خمض باي يض الٛؼو الٟغوس يؤو م٣اومت  ًخٗٝغ ٖلى زهائ خمض بايؤم٣اومت 

 .ًخٗٝغ ٖلى زهائو م٣اومت اإلا٣غاوي يض الٛؼو الٟغوس ي م٣اومت اإلا٣غاوي

  .هم الصخهُاث الؿُاؾُتؤًخٗٝغ ٖلى مٓاهغ الىًا٫ الؿُاس ي و  الىًا٫ الؿُاس ي

حن و اججاهاتهم  ًخٗٝغ ٖلى خؼاب الؿُاؾُتألا  ماء الؿُاؾُحن الجؼائٍغ            .الؿُاؾُتؤقهغ الٖؼ

ت ا ٍغ ت اإلاؿلحت  .           ؤًخٗٝغ ٖلى  الثىعة الخدٍغ ٍغ  ؾباب ٢ُام الثىعة الخدٍغ

ت ب ٍغ غ ) ًخٗٝغ ٖلى الثىعة الخدٍغ  (    1956ـــ  1954اإلاغخلت ألاولى مً زىعة الخدٍغ

ت ج ٍغ غ ) ًخٗٝغ ٖلى الثىعة الخدٍغ  (    1958ــ ـ 1956اإلاغخلت الثاهُت مً زىعة الخدٍغ

ت  ٍغ غ ) ًخٗٝغ ٖلى 4الثىعة الخدٍغ  (    1960ـــ  1958اإلاغخلت الثالثت مً زىعة الخدٍغ

ت  ٍغ غ ) ًخٗٝغ ٖلى 5الثىعة الخدٍغ  (    1962ـــ  1960اإلاغخلت الغابٗت مً زىعة الخدٍغ

ىُت والاويإ الؿائضة  ًخٗٝغ  الاؾخ٣ال٫   .ٖلى ٦ُُٟت اؾترحإ الؿُاصة الَى
 

 

 ص٢ائ٤ 10اإلاضة :   ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام

 

 الخىحيهاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُت

 الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام 

  لت الجؼائغي لم ًخىان الكٗب كضام الجُىف الفغوؿُت أولى التي خُذ ييها ألا  مىظ الَى

ت ًىم  في الضيإ ًٖ خغمخه و ؾُاصجه بكتى الؿبل ه ٖلى أعي 1830حىان  14الراٍػ

 5ًىم  باٖالن اؾخلالٌ الجؼائغ  جىحذالاخخالٌ ، و  اجهاءوالامياهاث اإلاخاخت لضًه برُت 

 ؼائغي حا أهثر مً ملُىن وههف ملُىن ييه اؾدكهضٗض أن ب 1962حىٍلُت 

  اإلاهماث 

  ؾباب الرؼو الفغوس ي للجؼائغأًخٗغف ٖلى. 

 التي ٌٗغيهالاوماث الكٗبُت بٌٗ  اإلا ًظهغ. 

 ىُتبٌٗ  الصخهُاث  ًظهغ  .في الىًاٌ الؿُاس ي  الَى

  ت  .كُام  الثىعة الجؼائٍغ

ظهغ بٌٗ اؾباب الرؼو الفغوس ي ً -

 كا  مً  اإلاىدؿباث  الؿابلتاهُال

 ٗبُتًظهغ بٌٗ اإلالا وماث  الك -

 

ش  بضاًت الثىعة والاؾخلالٌ  ًظهغ -  جاٍع

 ًظهغ بٌٗ الصخهُاث  الؿُاؾُت-

 

 

 

 

 االبتدائيمديرية التّعليم  المركز الوطني للوثائق التّربوية

00 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى  01:  الحهت1830                         الٛؼو الٟغوس ي: اإلاىيٕى        16:    الاؾبٕى                        الخاٍع

 نىع / ٦خاب /ؾبىعة : الىؾائل  الخٗلُمُت ؾباب الٛؼو الٟغوس ي للجؼائغؤًخٗٝغ ٖلى  :الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  :اليكاٍ الاو

ت ما حٗلها      ت ٖلى مغ  للجؼائغ زغواث مخىٖى  .الٗهىع مدل ؤَمإ ٢ىي اؾخٗماٍع

 هظه الثرواث.غ بٌٗ لىاح اط٦ٖلى ألا     

 19م الخلمُظ ٦خاب: الثاو اليكاٍ  

       الخخال٢٫غع مجلـ الىػعاء الٟغوس ي بغئاؾت اإلال٪ الٗاقغ ال٣ُام بدملت  1830حاهٟي 30في  :الؿىض       

 الجؼائغ 

 
ُالب اإلاخٗلمحن اإلاٗلم الؿىض اإلا٨خى  ؤ٣ًغ  مٗهم الؾخيخاج ؤؾباب  وع ًخدا الهىع ومالخٓت ب ٖلى الؿبىعة ٍو

 للجؼائغ.الٛؼو الٟغوس ي 

 الىخاب : ألازغ

 وهي: الخخالٌ الجؼائغؾباب أغغث الفغوؿُحن أَىان ٖضة 

  ت،زحراث البالص الىثحرة  واإلاخىٖى

  الهام.مىكٗها الجرغافي 

  الهلُبُت.الغوح 

  الجؼائغي جاح جدُم ألاؾُى أعغبت خىىمت قاٌع الٗاقغ في الخسلو مً مكاولها الضازلُت وكض ٌ

 أَضايهم.الفغنت للفغوؿُحن لخدلُم 

 :الثالثاليكاٍ 

 : ئصماحُتويُٗت  

 هضاٞهم ؤؾُى٫ الجؼائغي الٟغنت للٟغوؿُحن لخد٤ُ٣ جاح جدُم ألا ؤل٣ض    

الجؼائغي  ٢بل    ؾُى٫  ألا  لٗبه مبرػا الضوع الظي طل٪جم ٠ُ٦ جبحن ٞيها ؾُغ ؤخغع ٣ٞغة ال جخٗضي ؤعبٗت     

   .الاخخال٫

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 :اإلاكيل الخٗلمي

ًخٗٝغ  ٖلى  اهم  

الاؾباب والضواٞ٘  

التي ٧اهذ ؾببا في  

اخخال٫  ٞغوؿا  

 للجؼائغ

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج الخالمُظ   جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث الخٗلم 

اليكِ    

 

 

ضو  ن الخالنت ٣ًغا ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 

 

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا 

 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

ني: الثالثاإلالُ٘  ش  الَى  02:  الحهت                   م٣اومت الامحر  ٖبض  ال٣اصع: اإلاىيٕى         17:    الاؾبٕى          الخاٍع

 ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ /نىع  : الىؾائل  الخٗلُمُت ٝ ٖلى زهائو م٣اومت ألامحر ٖبض ال٣اصع يض الٛؼو الٟغوس يًخٗغ  :الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  : اليكاٍ  الاو

ماء يض -  خخال٫ الٟغوس ي الا  قهضث  الجؼائغ ٖضة م٣اوماث  قٗبُت ٢اصها ٖػ

ماء اإلاالاٖلى  - ها  م٘ ط٦غلىاح ؤط٦غ  بٌٗ ٖػ  اإلا٩ان بن ؤم٨ً ٣اومت التي حٗٞغ

 ٦36خاب الخاٍعش م:  اليكاٍ الثاو  

 :   1الؿىض     

 

 

 

 

 

ٖبض ال٣اصع  ل٣ُاصة  ٣ًغؤ اإلاٗلم الؿىض اإلا٨خىب ٖلى ال٨خاب زم ًخداوع م٘ اإلاخٗلمحن لِؿخيخج ؾبب مباٌٗت ألامحر

 اإلا٣اومت 

 

 

 

 

 هخهاعاث التي خ٣٣ها ألامحر ٖبض ال٣اصعالؾخيخاج الا اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمىن ًخداوع 

  37م:   2الؿىض   

ُت زم اإلاخٗلمحن   اإلاٗلم  ُالبً  حل  اؾخيخاج  اله٩ُل  الخىُٓمي مً ؤ الؿىض خى٫ مًمىن   ًداوعهممالخٓت الخٍغ

 .لضولت الامحر ٖبض ال٣اصع 

 

 ىخاب  :الزغ ألا

 ؾب٘اؾخمغ حهاصٍ خُث  1847 ؾىت الى 1832 ؾىت مىٓمت امخضث مً مؿلحت ٖبضاللاصع ملاومت زاى ألامحر

 ٖاما . ةٖكغ  

لض ــ ألحم بالٗضو َؼائم هبحرة       1834يُفغي  26مٗاَضة صًمِكاٌ في  اإلاٗاَضاث، مثل وأحبٍر ٖلى َلب الهلح ٖو

 . 1837ماي 30جايىت في  ومٗاَضة

ا لحغبُتا وخضوصَا، ومهاوٗها الخىُٓمُت بهُاولهاخضًثت  صولت ــ جمىً مً ئكامت       وغحَر

 :اليكاٍ الثالث

 الجضو٫ الخالي امأل 37في م  الؿلم الؼمنيمً زال٫ مالخٓت مسُِ 

ت الثاهُتاإلاغخل اإلاغخلت الثالثت    اإلاغخلت الاولى 

 الفترة الؼمىُت   

 ممحزاث  ول  يترة   
 

اؾترحإ اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت 

وحسجُل الخهىعاث ٌؿاٖض  

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

ضة .حضً  

 

:إلاكيل  الخٗلميا  

 ًجهل اإلاخٗلمىن 

الاؾباب والضواٞ٘  التي   ؤهم

٧اهذ ؾببا في  ٢ُام م٣اومت 

.الامحر ٖبض  ال٣اصع  

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج   الخالمُظ جٍٟى  

 

اؾتراجُجُاث جُب٤ اخضي 

 الخٗلم   اليكِ

 

 

ضون  ٣ًغؤ  ٍو

 الخالنت ٖلى ال٨غاؽ

 

 

 

 

صحح  ً ٍو ًىجؼ الخمٍغ

 حماُٖا 

 

غان ؾىت  -1 ن أُٖان اإلاىُلت أخض  أخمض أَلب الؿيان مً محي الضًً  1831بٗض اخخالٌ مضًىت َو

اكترح  ٖليهم  ابىه  ٖبض اللاصع إلاا ًخمحز به مً ًلىص اإلالاومت ، ياٖخظع  شجاٖت  وملضعة  لىبر ؾىه و

  1832هىيمبر  12محرا ًىم أٌٗىٍ ٖلى اللُاصة .يبا

 

مما أحبر بٌٗ اللاصة الفغوؿُحن ٖلى  َؼائم،ٖضة اهخهاعاث وألحم بالٗضو ٖضة  محر ٖبض اللاصعخلم ألا  -2

 1837ماي ،،، 30ومٗاَضة جايىت  1834ي غ يُف 26ه يياهذ مٗاَضة صي مِكاٌ ٖلض الهلح مٗ

 

00 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتخّهت حٗلمُت للّؿىت المسُِ  اٍع
ّ
 الخ

ني:   الثالث اإلالُ٘  ش  الَى  03:  الحهت                      م٣اومت اخمض باي: اإلاىيٕى                   18:    الاؾبٕى             الخاٍع

 نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ : ٗلُمُتالىؾائل  الخ يض الٛؼو الٟغوس ي خمض بايؤًخٗٝغ ٖلى م٣اومت  :  الخٗلمي الهضف 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  : اليكاٍ  الاو

ماء الظي ؤالهىعة  جمثل          الكٗبُت في ٢ؿىُُىت بالكغ١ الجؼائغي  ٢اص اإلا٣اومتخض ٖػ

 لىاح اط٦غ اؾم هظه الصخهُت  .ٖلى ألا       

 38م الخلمُظ٦خاب :  اليكاَالثاو  

 : الؿىض        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خمض بايؤمًمىهه الؾخيخاج حؿلؿل مغاخل م٣اومت  اإلاخٗلمحن خى٫ م٘  اإلاٗلم الؿىض ًخداوع  بٗض ٢غاءة

 ىخاب  :الزغ ألا

ت ٖىض هؼولها بؿُضي         كلُم كؿىُُىت واهخهغ ٖليها في البضاًت ئهما كاومها في  يغج،كاوم أخمض باي اللىاث الاؾخٗماٍع

 ها:منلٗضة ٖىامل 

 .ــ زلت الؿيان به والخفايهم خىله واؾخٗضاصَم الخام للجهاص والضيإ ًٖ مضًىتهم 

 باإلاىُلت.ــ مٗغيخه الخامت 

 باإلاضًىت.ــ وحىص أؾىاع وخهىن جدُِ 

مخه و ئٖضاصَا لجِل كىي و مؿلح بأخضر ألاؾلحت حٗلخه ًيسحب مً كؿىُُىت بٗض   ئنغاع يغوؿا ٖلى ٍَؼ
ّ
 أن

ّ
الا

ها ؾىت   م 1848، و ًىانل اللخاٌ في مىاَم أزغي ئلى أن ايُغ ئلى الاؾدؿالم ؾىت  1837ؾلَى

 : الثالثاليكاٍ 

 الجضو٫ الخالي امأل39ت مسُِ الؿلم  الؼمني في م مً زال٫ مالخٓ

لت الثاهُتاإلاغخ اإلاغخلت الثالثت    اإلاغخلت الاولى 

 الفترة الؼمىُت   

 ممحزاث  ول  يترة   
 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل لا

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

:اإلاك٩ل  الخٗلمي  

ٗٝغ  ال ٌ

اهم    اإلاخٗلمىن 

الاؾباب والضواٞ٘  

التي ٧اهذ ؾبب في  

٢ُام م٣اومت اخمض 

.باي  

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج  الخالمُظ  جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ 

 

 

ضون  ٣ًغا  ٍو

ى الخالنت ٖل

 ال٨غاؽ

 

 

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

  خمض باي اإلالاومت  الكٗبُت في الكغق أبٗض ؾلىٍ الجؼائغ الٗانمت في ًض الاؾخٗماع الفغوس ي كاص

 الجؼائغي بلؿىُُىت 

 كلُم كؿىُُىت م٘ املحايٓت ٖلى ئمىهبه باًا  ٖلى  ٖلُه البلاء في ايٗغيى  غغاءٍئ ُىن خاٌو الفغوؿ

تراف بالؿُاصة الفغوؿُت ، لىىه عيٌ وأنغ ٖلى اإلالاومت .  خلىكه ملابل الٖا

 مام اإلالاومتألىىه يكل م 1836 كغع الفغوؿُىن الاؾدُالء ٖلى مضًىت كؿىُُىت يجهؼوا حِكا ضخما ؾىت. 

 اللها.م يخمىىىا مً اخخ1837 أٖاص الفغوؿُىن الهجىم ؾىت

  باي  خمضأخمض  باي ملاومت قضًضة عايًحن الاؾدؿالم وخحن اجهؼمىا الخجأ أكاوم ؾيان كؿىُُىت بلُاصة

 . م1848لى الاوعاؽ إلاىانلت اللخاٌ واؾدؿلم ؾىت ئلى بؿىغة زم  ئ

 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني:   الثالث اإلالُ٘  ش  الَى  04:  الحهت                       م٣اومت اإلا٣غاوي:  اإلاىيٕى               19:   ؾبٕىألا                الخاٍع

 نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ الىؾائل  الخٗلُمُت زىعة اإلا٣غاوي  يض الٛؼو الٟغوس ي ًخٗٝغ ٖلى:    الخٗلمي الهضف

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   : و

حكحر الى ؤخض  باي. والهىعةمحر ٖبض ال٣اصع زم ؤخمض حٗضصث اإلا٣اوماث الكٗبُت بضء بال    

ماء.  الٖؼ

 لصخهُت.الىاح اط٦غ اؾم هظه ٖلى ألا   

 :الثاو اليكاٍ  

  : الؿىض      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زغ هخاب  :ألا

 م 1871الى ماي  م1871 زاى اإلالغاو   ملاومت مؿلحت امخضث مً ماعؽ 

با مً البدغ  ج وجىؾٗذ يكملذ ههف البالص جلٍغ ٍغ ــ ٖمذ  زىعة اإلالغاو  ههف مؿاخت الجؼائغ مً بغج بىٍٖغ

 قماال الى اٖماق الصحغاء حىىبا

ت  والٓلم  والهمجُت التي  ٖلى زىعة اإلالغاو  عصا ثاءــ ح ت الحًاٍع مـ الهٍى ؾُاؾاث يغوؿا مً اهتزإ الاعاض ي َو

 ٖاقها الكٗب الجؼائغي 

 

 : اليكاٍ الثالث

 : الجضو٫ الخالي امأل 40مً ال٨خاب م 

وؿىمغ ياَمت اللت اَكت زىعة اإلالغاو  والحضاص     زىعة الٖؼ
 الفترة الؼمىُت   
اب الثىعةؾبأ     
 كائض الثىعة   
فياالححز الجرغ      

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 

:اإلاكيل  الخٗلمي  

حل 

ىن   اإلاخٗلمحن ال ٌٗٞغ

ؾباب هم  ألا ؤ 

والضواٞ٘  التي ٧اهذ 

 زىعة وعاء ٢ُام

 اإلا٣غاوي

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج  الخال  مُظ جٍٟى  

 جُب٤ اخضي

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

 

 

ضون   ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 

 

 

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

عصا ٖلى  خضاثها ما ًلغب ههف مؿاخت الجؼائغ أٖمذ  م خُث 1871ماعؽ 16زىعة اإلالغاو  في  بضأث

تهم وؾُاؾاث يغوؿا الجائغة  حن ومداوالث َمـ ٍَى في ملضمتها : اهتزإ الاعاض ي مً الجؼائٍغ

ت ، وقيلذ تهضًضا مٗخبرا لىىه كهحر اإلاضي للىحىص الاؾخٗماعي ببالصها وبٗض كمٗهم للثىعة  الحًاٍع

 زًاٖه واطالله .واؾدكهض فيًت في الٓلم والهمجُت بدم قٗبىا إل اجسظ الفغوؿُىن احغاءاث غا

 1871ماي  5

 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني  الثالث اإلالُ٘  ش  الَى  05:  لحهت ا                       الىًا٫ الؿُاس ي: اإلاىيٕى                   20   : ؾبٕىألا                   : الخاٍع

 نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ:الىؾائل  الخٗلُمُت هم الصخهُاث الؿُاؾُتؤ:  ًخٗٝغ ٖلى مٓاهغ الىًا٫ الؿُاس ي و الخٗلمي الهضف 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   : و

ىن زال٫ ال٣غن   - غ البالص بىاؾُت الثىعاث الكٗبُت في  19ٞكل الجؼائٍغ لى اليكاٍ باإلا٣اومت  ٞٛحروا ؤؾلىبجدٍغ

 الؿُاس ي .

 ٣اصة الظًً ماعؾىا الٗمل الؿُاس ي .الط٦غ  بٌٗ الىاح ٖلى ألا

 41و40م الخلمُظ٦خاب :  اليكاٍ الثاو 

 :  1الؿىض   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وؤؾماء  –ؤهم ألاخؼاب الؿُاؾُت  -ٓاهغ الىًا٫ ًدىاو٫ اإلاٗلم الؿىض م٘ مخٗلمُه بالكغح والخدلُل الؾخيخاج : م

 الصح٠ وؾبب انضاعها .

 44الهىع م   : مالخٓت 2الؿىض   

 
 : اإلاكاع٦ت في الاهخساباث واإلآاهغاث 44مُالبت اإلاخٗلمحن مالخٓت الهىع والخٗبحر ًٖ مًمىنها زم ٢غاءة الؿىض م   

 : زغ هخاب ألا

 ت لالؾ  خٗماع مً ال٨ٟاح اإلاؿلح بلى ال٨ٟاح الّؿُاس ي .حّٛحر ؤؾلىب اإلا٣اومت الجؼائٍغ

 ج٣ضًم الٗغائٌ ، خؼاب والجمُٗاث ، اإلآاهغاث ، اإلا٣اومت الّؿُاؾُت ّٖضة وؾائل وهي : جإؾِـ ألا  اجسظث

 اإلاكاع٦ت في الاهخساباث ، انضاع الصح٠ .

  . حن مً الحهى٫ ٖلى خ٣ى٢هم  ٧ان هضٝ اليكاٍ الؿُاس ي جم٨حن الجؼائٍغ

 الٟغاٙ: امأل : اليكاَالثالث

 ٣ُا ؾىت ......... ، ...إجم  ج حن  1937........... ؾىت ....................ؾِـ هجم قما٫ اٍٞغ ، حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼائٍغ

اث الضًم٣غاَُت ؾىت ....... 1944ؾىت ....................... ؾىت   وخغ٦ت الاهخهاع للحٍغ

 ... : ىن ٖضة صح٠ مثل  . ، ............ ، ........... ، .........ؤنضع الجؼائٍغ

 اإلا٨دؿباث اؾترحإ

 وحسجُل  الؿاب٣ت

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 . حضًضة  مٗاٝع

 :اإلاكيل  الخٗلمي

ال٨ثحر مً اإلاخٗلمحن 

ىن  ال ٌٗٞغ

شخهُاث وؤخؼاب 

ؾُاؾُت قاع٦ذ 

 الىًا٫في 

  .الؿُاس ي

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج  الخالمُظ   جٍٟى

اخضي جُب٤ 

اؾتراجُجُاث 

  الخٗلم   اليكِ

 

 

ضون  ٣ًغا ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

 : مً اإلآاَغ التي اجسظَا اليكاٍ الؿُاس ي 

حن أجلضًم الٗغائٌ لكغح  -1  ويإ الجؼائٍغ

ىمحر زالض بالغئِـ ولؿً  ألا ألا بالصخهُاث الٗاإلاُت مثل اجهاٌ الاجهاٌ  -2 ي  والغئِـ الفغوس ي َحًر  مٍغ

 لُا ؾىت أؾِـ ٖضة أجم  ج ؼب الكٗب الجؼائغي ؾىت خ،  1926خؼاب ؾُاؾُت مثل هجم قماٌ ايٍغ

حن ؾىت  1937 ت ؾىت أو  1931، حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼائٍغ وخغهت  1944صحاب البُان والحٍغ

اث الضًملغاَُت ؾ  1946ىت الاهخهاع للحٍغ

ف بلًُتهم والضيإ ٖنها مثل : الامت ،  - 3 ىن ٖضة صحف باللرت الٗغبُت والفغوؿُت للخٍٗغ أنضع الجؼائٍغ

ت ، الكهاب ، الكٗب   الجمهىٍع
 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -مسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت الخامؿت ابخضائ   اٍع
ّ
 الخ

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى  06 : الحهت   الاخؼاب الؿُاؾُت            : اإلاىيٕى                21:    ؾبٕىألا           الخاٍع

حن و اججاهاتهم الؿُاؾُت:  الخٗلمي الهضف ماء الؿُاؾُحن الجؼائٍغ نىع / ٦خاب :الىؾائل  الخٗلُمُت           ًخٗٝغ ٖلى  ؤقهغ الٖؼ

 /ؾبىعة /زغائِ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ٌ  :اليكاٍ  الاو

ماء ؾُاؾُحن   - ذ مغخلت  ال٨ٟاح الؿُاس ي ٖضة ٖػ  . ٖٞغ

ماء ا -  ط٦غ البٌٗ مً هاالء الٖؼ

ش م:  اليكاٍ الثاو   ٦45خاب الخاٍع

 :   الؿىض         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل اؾخيخاج ؤهم الاخؼاب الؿُاؾُت ؤ٣ٞغة خى٫ مًمىهه مً   م٘ اإلاخٗلمحن ٣ٞغة اإلاٗلم   ًخداوع 

مائها وؤهضاٝ ٧ل خؼب   .وٖػ

 زغ هخاب  :ألا

 كاٍ الّؿُاس ي ْهغث بالجؼائغ ّٖضة شخهُاث كامذ بالي 

  بًٗها َالب باإلاؿاواة مثل ألامحر زالض 

  م حؼءا منهم لهم هفـ  باإلصماجبًٗها َالب حن بالفغوؿُحن واٖخباَع ) أي الحاق الجؼائٍغ

ليهم هفـ الىاحباث ( مثل : ابً حلٌى و يغخاث ٖباؽ   الحلىق ٖو

  مثل ابً باصٌـ . باإلنالحبًٗها َالب 

 هالي الحاج بًٗها َالب باالؾخلالٌ مثل : م 

 

 ٖلى الىغاؽ ًىمل الجضٌو الخالي::اليكاَالثالث

مهالي  ألامحر زالض 

 الحاج

ٌ  بً باصٌـٖبض الحمُض   بً حلى

     اؾم الحؼب

     الخأؾِـؾىت 

      اَضايه

اؾترحإ اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت  

وحسجُل الخهىعاث ٌؿاٖض اإلاخٗلم 

 ٖلى بىاء مٗاٝع  حضًضة .

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

خه  لأل ه٣ خؼاب الؿُاؾُت و مٗٞغ

 و٢اصتها في الىًا٫ 

 

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

 

 

ج  الخالمُظ   جٍٟى

 

 

اؾتراجُجُاث الخٗلم   جُب٤ اخضي 

 اليكِ 

 

 

ضون الخالنت ٖلى ال٨غاؽ  ٣ًغا ٍو

 

صحح حماُٖا  ً ٍو  ًىجؼ الخمٍغ

 

  حن والفغوؿُحن َالب ألا ً خغهت ؾُاؾُت ما بحن لظل وكأأو محر زالض باإلاؿاواة بحن الجؼائٍغ

 .1921و 1919

  وكا خؼب هجم قماٌ أمهالي الحاج َالب باؾخلالٌ الجؼائغ واهفهالها ًٖ يغوؿا

لُا الظي جدٌى ئ اث ئزم  الجؼائغي لى خؼب الكٗب ئيٍغ لى خغهت الاهخهاع للحٍغ

 .الضًملغاَُت

 ىن مً الحهٌى ٖلاابً حلٌى َالب ب ى حمُ٘ صماج الجؼائغ بفغوؿا ختى ًخمىً الجؼائٍغ

 .الحلىق التي ًخمخ٘ بها الفغوؿُىن 

 بً باصٌـ م٘ هسبت مً ٖلماء الجؼائغحمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن  ؾـ ٖبضالحمُضأ

حن .ؾىت  حن واملحايٓت ٖلى ملىماث شخهُتهم 1931الجؼائٍغ للضيإ ًٖ خلىق الجؼائٍغ

ش...  مً لرت وصًً والخاٍع

01 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتخّهت حٗلمُت للّؿىت المسُِ  اٍع
ّ
 الخ

 
 

ني:   الثالث اإلالُ٘  ش  الَى ت اإلاؿلحت   : اإلاىيٕى       22 : ؾبٕىألا                الخاٍع ٍغ  07:  الحهتؤ               الثىعة الخدٍغ

ت اإلاؿلحت  .ؤًخٗٝغ ٖلى :  الخٗلمي الهضف ٍغ  نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ : الىؾائل  الخٗلُمُت            ؾباب ٢ُام الثىعة الخدٍغ

 جىحيهاث الخٗلمُت اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت

ٌ اليكاٍ  ألا   : و

ل،بٗض م٣اومت قٗبُت وهًا٫ ؾُاس ي  ىن ؤهضاٞهملم ًد٤٣  ٍَى ت والاؾخ٣ال٫  الجؼائٍغ  في اهتزإ الحٍغ

٤ الظي ؾل٨ه الكٗب  ألالىاح اط٦غٖلى         الجؼائغي.الٍُغ

ش م   : الثاو اليكاٍ    ٦52خاب الخاٍع

 :   الؿىض     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ت .ؤهم ؤالؾخيخاج الؿىض  خى٫ مًمىن  اإلاخٗلمحن  م٘م اإلاٗلًخداوع  ٍغ  ؾباب اهضإل الثىعة الخدٍغ

 زغ هخاب  :ألا

 ً جىحذ اإلالاومت اإلاؿلحت والؿُاؾُت التي امخضث َىاٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ والىهف ألاٌو مً اللغن الٗكٍغ

حن مً : 1954بثىعة هىيمبر   . جمثلذ أؾبابها في مٗاهاة الجؼائٍغ

 والحغمان . البإؽ خالت 

 . الايُهاص الفغوس ي اإلاخىانل 

 . ٖضم الاؾخجابت إلاُالبهم الّؿُاؾُت 

ت التي ؾلُذ ًىم   حن في اٖاصة بٗث الضولت الجؼائٍغ  الضاي٘ الحلُل  َى عغبت الجؼائٍغ
ّ
 أن

ّ
 م1830 حىٍلُت  05ئال

. 

 

  :اليكاٍ الثالث

 :ئصماحُت ويُٗت

حن وخالت الباؽ والحغمان التي  ؾُغ ًٖ الايُهاصا 6لى ٦غاؽ ال٣ؿم  جدضر في ٣ٞغة ال جخجاوػ ٖ الٟغوس ي للجؼائٍغ

  كها  الكٗب الجؼائغي ٧ِان ٌٗ

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

  ًجهل اإلاخٗلم 

ؾباب اهضإل ؤ

ت  ٍغ  الثىعة الخدٍغ

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج    الخالمُظ جٍٟى

جُب٤ 

الخٗلم     اخضي

 اليكِ

 اؾتراجُجُاث 

 

 

ضون  ٣ًغا ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

  َٗمل زماؾا في اعيه و نبذ الجؼائغي ٌٗاو  الفلغ واإلاغى وأ ٖلى زحراث البالص  الفغوؿُىن اؾخىلى

ذ مىتال ضمذ مؿاحضٍ .  هي اهتٖز  باللىة هما خغم مً زلايخه ولرخه َو

 حن وخلىكهم الؿُاؾُت عغم مكاعهتهم في  عيًذ الحىىماث الفغوؿُت الاؾخجابت إلاُالب الجؼائٍغ

 الحغب الٗاإلاُت الثاهُت .

 ت ال جخدلم أللكٗب الجؼائغي   1945ماي  8خضار أزبدذ أ  ال باؾخٗماٌ اللىةئن الحٍغ

 ت والاؾخلالٌ جأفي ول مً جىوـ واإلارغب مً  ْهغث ٖضة خغواث مؿلحت زغ بها أحل ايخيان الحٍغ
ىن .  الجؼائٍغ

00 

 

 التّعليم االبتدائي مديرية المركز الوطني للوثائق التّربوية



ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 
 

ني: ا الثالثاإلالُ٘  ش  الَى ت اإلاؿلحت  بالثىعة الخدٍغ : اإلاىيٕى         23:    ؾبٕىألا              لخاٍع  08:  الحهت                   ٍغ

ت:   الخٗلمي الهضف غ )إلاغخلت ألا ا مٗٞغ  نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ  : الىؾائل  الخٗلُمُت .            ( 1956ـــ  1954ولى  مً زىعة الخدٍغ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

   ٌ  :اليكاٍ ألاو

 .الهىعة صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت 

   .خض الصخهُاث التي حٗٝغ ٖليهاؤلىاح ٌؿمي ٖلى ألا      

 

ش  :الثاو اليكاٍ      .54م ٦خاب الخاٍع

  :الؿىض        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل اؾخيخاج ؤمً  الؿىض خى٫ مًمىن   حناإلاخٗلم   م٘ اإلاٗلم   ًخداوع 

  ت ٍغ ت التي ٢امذ بخٟجحر الثىعة الخدٍغ  .ؤؾماء ؤًٖاء املجمٖى

  مبر الٛغى  .مً وكغ بُان ؤو٫ هٞى

  مبر غ لُلت ؤو٫ هٞى  .1 954ؤهم الٗملُاث التي ٢ام بها حِل الخدٍغ

  ت مً املجاهضًً بهجىم  . 1955ؤوث  20ؤؾباب ٢ُام مجمٖى

 ت ل ال٣ًُت الجؼائٍغ  . مكاع٦ت الجؼائغ في جضٍو

 ىخاب  :الزغ ألا

 (بما ًلي: 1956- 1954مً الثىعة ) الثاهُت  جمحزث اإلاغخلت    

  ت قاملت مّؿذ مسخلف مىاَم البالص .الا  هُالق ٖملُاث ٖؿىٍغ

  التي ّٖؼػث  الثىعة صازلُا وزاعحُا . 1956أوث  20هجىماث 

 . ُئت ألامم اإلاخدضة ت في مىابغ الضولُت مثل مإجمغ باهضووغ ، َو ل اللًُت الجؼائٍغ  جضٍو

 :الثالث ليكاٍا   

مبر ؤمً زال٫ ٢غاءة بُان   .و٫ هٞى

 .ا ٞهمذ مً هظا البُان ا٦خب ٣ٞغة خى٫ م

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

 اإلاخٗلم ال ٌٗٝغ

مؿاع ال٨ٟاح 

 1954مً اإلاؿلح 

 1956لى ئ

 

م جىىٍني   جلٍى

 

ج  الخالمُظ   جفٍى

 جُب٤

اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

 

 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًـــــــــــــــــــــــــــــــضون  وؤ ٣ًــ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ٖلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالنــ

 ال٨غاؽ

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

  ت جامت اهُللذ زىعة هىيمبر  اإلاىايلحن فيٖضاص حُض كامذ به مجمىٖت مً ئبٗض    1954ؾٍغ

  ا وقغٍو وكف أالظي خضص  1954ٌو هىيمبر أعايم اهُالق الثىعة وكغ بُان َضاف الثىعة ومؿاَع

 اللخاٌ 

  ت ٖلى مسخلف  1954ٌو هىيمبر أقً املجاَضون لُلت  مىاَم الىًَ .هجىما ٖلى مغاهؼ الٗضو مىٖػ

  ؾبىٖا أكام املجاَضون بٗضة هجماث بالكماٌ اللؿىُُني اؾخمغث  1955اوث  20ًىم 

  غ الىَني في مإجمغ ت قاعن ويض حبهت الخدٍغ ل اللًُت الجؼائٍغ ٖغيذ هما  باهضووغ كهض جضٍو
ت ٖلى َُئت ألا   .مم اإلاخدضة اللًُت الجؼائٍغ

00 

 

 االبتدائيمديرية التّعليم  المركز الوطني للوثائق التّربوية



 

 

ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى ت اإلاؿلحت  ج : اإلاىيٕى           24 :    الاؾبٕى             الخاٍع ٍغ  09:  الحهت              الثىعة الخدٍغ

غ ) : الخٗلمي الهضف ت اإلاغخلت الثاهُت  مً زىعة الخدٍغ  نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ :الىؾائل  الخٗلُمُت (  .            1958ـــ  1956مٗٞغ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ    : ألاو

ل ال٣ًُت ا 1954/1956حٗض اإلاغخلت الاولى  ت بٗض جضٍو ٍغ ت مغخلت اهُال١ باليؿبت للثىعة الخدٍغ  .لجؼائٍغ

 ،ألاولىخضار اإلاغخلت هم ألا ؤط٦غ ٖلى الالىاح ا 

ش  :الثاو اليكاٍ   56م ٦خاب الخاٍع

 :1 الؿىض        

 

 

 

 

 

 

     

 :2الؿىض        

 

 

 

 

 

 

ٌ اإلاخٗلم  م٘اإلاٗلم  ًخداوع   حل اؾخيخاج :أمً   حن خٌى الؿىض ألاو

  الهىمام وأَم كغاعاجهؾىت اوٗلاص مإجمغ.  

  كُاصة الثىعة.نضعتها أالصحف التي 

  .خٌى مًمىجها تهمومداوع  2الؿىض اإلاخٗلمحن   مالخٓت 

 ىخاب  :الزغ ألا

 منها:( بأخضار َامت 1958ــ  1956جمحزث اإلاغخلت الثاهُت مً الثىعة )

 والخىُٓماث.ــ اوٗلاص مإجمغ الهىمام الظي ػوّص الثىعة بمسخلف الهُاول      

 وزاعحُا.م  مخىٕى إلؾمإ نىتها صازلُا ــ كُام الثىعة بيكاٍ ئٖال      

ىُت.ئلى الثىعة وجأؾِـ ّٖضة اجداصاث  مواهًمامهــ ئيغاب الُلبت ًٖ الضعاؾت        َو

غ       ت بضزىلها املحايل  الىَني ــــ اهضماج مٗٓم ألاخؼاب في حبهت الخدٍغ ل اللًُت الجؼائٍغ  الٗاإلاُت.جضٍو

  :اليكاٍ الثالث

ذي لألخضار مجاب٘ الؿلم الؼمني   وصونها بالترجِب ٖلى الضٞتر. 57و حٗٝغ ٖلى الدؿلؿل الخاٍع

 اؾترحإ

  الؿاب٣ت اإلا٨دؿباث

 وحسجُل

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 . حضًضة  مٗاٝع

 :اإلاكيل الخٗلمي

اإلاخٗلم ض ًج

 نٗىبت في جدضًض 

مؿاع ال٨ٟاح 

 1956مً اإلاؿلح   

 . 1958لى ئ

 

ني  م ج٩ٍى  ج٣ٍى

 

ج    الخالمُظ جٍٟى

جُب٤ اخضي 

اؾتراجُجُاث 

  الخٗلم   اليكِ

 

 

ضون  ٣ًغا ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

  َم  كغاعاجه : أيم مٗٓم كاصة الثىعة مً  1956اوث  20اوٗلض مإجمغ الهىمام ًىم 

ت للثىعة أكامت ئ - ؿىٍغ  .-اللُاصة الجماُٖت  أاجساط مبض –حهؼة ؾُاؾُت ٖو

 صحُفت املجاَض 56مالخٓت الهىعة م.  

 نىث الجؼائغ  إإلؾمهما بث نىث الجؼائغ  1957نضعث صحُفت املجاَض ؾىت   -

 

00 

 

 رية التّعليم االبتدائيمدي المركز الوطني للوثائق التّربوية



 

ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى ت اإلاؿلحت  ص الثىعة : اإلاىيٕى             25:    الاؾبٕى                 الخاٍع ٍغ  10:  الحهت                  الخدٍغ

غ )مٗغ  : الخٗلميالهضف   نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ : الىؾائل  الخٗلُمُت (    1960ـــ  1958ٞت اإلاغخلت الثالثت مً زىعة الخدٍغ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 ألاٌو اليكاٍ    

ت اإلاغخل ٍغ ذ الثىعة الخدٍغ ذ بمغخلت الخىُٓم والكمى٫ ت ألا ٖٞغ  ولى بمغخلت الاهُال١ والثاهُت ٖٞغ

 لىاح  اط٦غ ؤهم ؤخضار اإلاغخلت الثاهُت .ٖلى ألا      

ش م  :  اليكاٍ الثاو   ٦58خاب الخاٍع

 :    الؿىض      

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؾخيخاج:حل ؤم٘ مالخٓت الهىع مً  الؿىض خى٫ مًمىن  م٘ اإلاخٗلمحن ًخداوع اإلاٗلم     

 صٌٛى٫ .للججرا٫  اؾخضٖاء ٞغوؿاؾبب -      

 الثىعة.ؾُاؾت الججرا٫ صٌٛى٫ لل٣ًاء ٖلى -      

ؼ م٩اهتها الضازلُت -        والخاعحُت.عص ٞٗل الجؼائغ لخٍٗؼ

 .1960صٌؿمبر  11ؾبب زغج الكٗب الجؼائغي في مٓاهغاث -      

 : ىخاب الزغ ألا

 بما ًلي بــ : (1960ــ  1958مً الثىعة )  الغابٗت جمحزث اإلاغخلت    

اٖخلاصا منهم أهه الغحل  لُدىم 1958ٖؼم الفغوؿُحن ٖلى كم٘ الثىعة باللىة لهظا حاؤوا بــ " الججراٌ صٌرٌى " في ماي   -  

 اللىي اللاصع ٖلى ئزماص الثىعة.

 اؾخسضام صٌرٌى أكص ى وؾائل الفخً والضماع ئلى حاهب ؤلاغغاء اإلااصي .- 

اصة ججىُض الكٗب يياهذ مٓاَغاث  19/09/1958ٍغ باوكاء الحىىمت اإلاإكخت ًىم عّصث حبهت الخدغ - صٌؿمبر  11وٍػ

1960. 

 :الغاب٘اليكاٍ 

 .  1958/1960خضار هظه اإلاغخلت ؤلبٌٗ  اػمىُ اٖلى ٦غاؽ ال٣ؿم اعؾم ؾلم

اؾترحإ م٨دؿباث 

ؾاب٣ت حؿاٖض 

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

مٗاٝع  حضًضة 

 وحسجُل جهىعاتهم

 

لخٗلمياإلاكيل  ا  

ًجض اإلاخٗلم 

 جدضًض في نٗىبت 

مؿاع ال٨ٟاح 

مً اإلاؿلح   

ؾىت لى ئ ؾىت 1958

1960.  

 

ني م ج٩ٍى  ج٣ٍى

ج  الخالمُظ  جٍٟى

جُب٤ 

اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا  ٍو

 

 نغ الفغوؿُىن ٖلى اللًاء ٖلى الثىعة لظلً حاؤوا بالججراٌ صٌرٌى  لللًاء ٖلى الثىعة وجهفُتها أ

طلً ن ول أال ئعاى ومؿاهً أغغاء الؿيان ًمىدهم ئوكام ب: ػاص ٖضص الجىىص والًباٍ وخاٌو 

 نغاع الكٗب الجؼائغي ٖلى ايخيان الىهغ ..أمام أيكل 

  غ مياهتها في الضازل والخاعج  1958ؾبخمبر  19الحىىمت اإلاإكخت  يأؾؿذخُث ٖؼػث حبهت الخدٍغ

  ت ٖلى مسخلف مىاَم الىًَ . 1954ٌو هىيمبر أقً املجاَضون لُلت  هجىما ٖلى مغاهؼ الٗضو مىٖػ

 ٖ مُالبا باالؾخلالٌ 1960صٌؿمبر  11اعمت ًىم زغج الكٗب الجؼائغي في مٓاَغاث. 
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  -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال
ّ
شالخ  اٍع

 

 

 

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى ت اإلاؿلحت هـ: اإلاىيٕى               26     :    الاؾبٕى         الخاٍع ٍغ  11:  الحهت                         الثىعة الخدٍغ

غ ):  الخٗلمي الهضف ت اإلاغخلت الغابٗت مً زىعة الخدٍغ  خاب /ؾبىعة /زغائِنىع / ٦ :  الىؾائل  الخٗلُمُت    ( 1962ـــ  1960مٗٞغ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا   :و

ت زالٌ الفترة الغابٗت  ٍغ  .خضزا َاما    1960/1962ٖغيذ الثىعة الخدٍغ

 .لىاح  ؾم َظا الحضر ٖلى ألا

ش م  : الثاو اليكاٍ   ٦60خاب الخاٍع

 : الؿىض     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اؾخيخاج:م٘ مالخٓت الهىع مً احل  ًمىن الؿىضم اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلمحن خى٫ ًخداوع 

  ؾبب اإلاٟاوياث 

 ت الٟغوؿُت ؤ تها اإلاٟاوياث الجؼائٍغ  هم الهٗىباث التي ٖٞغ

  ش بؾبب و٠٢  ٖالن الاؾخ٣ال٫بَال١ الىاع وجاٍع

 

 الىخاب :زغ ألا

 

 بما ًلي بــ :( 1962- 1960جمحزث اإلاغخلت مً الثىعة )  

لت ونٗبت بؿبب الكغٍو الفغوؿُت منها :صزٌى الُغيحن الجؼائغي والف      غوس ي في مفاوياث ٍَى

  الاخخفاّ بالصحغاء. 

  ت بالجؼائغ  .الاخخفاّ بلىاٖض ٖؿىٍغ

  . مهحر اإلاؿخىَىحن 

 . هُفُت ئحغاء الاؾخفخاء والاقغاف ٖلُه 

  ٖلً الاؾخلالٌ ًىم  1962ماعؽ  19جم وكف اللخاٌ ًىم
ُ
 .   1962حىٍلُت  05، وأ

  60م :اليكاٍ الثالث   

هؤي٘       ش و٢ٖى  .مام ٧ل خضر جاٍع

 اؾترحإ

الؿاب٣ت  اإلا٨دؿباث

 وحسجُل

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

. حضًضة  مٗاٝع  

:اإلاكيل الخٗلمي  

ًجض اإلاخٗلم 

جدضًض في  نٗىبت 

مؿاع ال٨ٟاح 

 1960مً اإلاؿلح 

  1962الى 

ج   جٍٟى

 الخالمُظ 

جُب٤ 

اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ

ؤ ٣غ ً

ضون الخالنت  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

 

 ت صزلذ في مفاوياث م٘ حبهت   خحن عجؼ كاصة  يغوؿا ٖلى اللًاء ٖلى الثىعة باللىة الٗؿىٍغ

غ الىَني ؾىت  غوؿا باالخخفاّ بالصحغاء ٖغيذ َظٍ اإلافاوياث نٗىباث منها : عغبت ي 1960الخدٍغ

ت بٗض زغوحها  ، مهحر اإلاؿخىَىحن ، هُفُت  غ اإلاهحر ئ، الاخخفاّ بلىاٖض ٖؿىٍغ  حغاء اؾخفخاء  جلٍغ

  حن ٖلى وخضة التراب جم أو ماعؽ  19ًفُان جىو ٖلى وكف اللخاٌ ئبغام اجفاكُت ئمام انغاع الجؼائٍغ

غ اإلاهحر  1962 لُت 1واحغاء اؾخفخاء  خٌى جلٍغ  1962حٍى

  1962حىٍلُت  5وأٖلً ًٖ الاؾخلالٌ ًىم 
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ش -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال اٍع
ّ
 الخ

 

ني:  الثالثاإلالُ٘  ش  الَى  12:  لحهتا                                      وكاٍ اصماج: اإلاىيٕى         27:    الاؾبٕى                الخاٍع

ه الؿاب٣ت :الخٗلميلهضف ا  نىع / ٦خاب /ؾبىعة /زغائِ :الىؾائل  الخٗلُمُت ًضمج م٨دؿباجه ومٗاٞع

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 :ألاٌو اليكاٍ  

سُت الخالُت ػمىُا عجب ألا   خضار الخاٍع

حن إج  –م٣اومت اإلا٣غاوي   –خمض باي ؤم٣اومت  –ر ٖبض ال٣اصع محم٣اومت ألا   -ؾِـ حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼائٍغ

مبر   1945ماي  8خضار ؤ –اهُال١ زىعة هٞى

 : ليكاٍ الثاو ا

سهأع    .بِ بحن ول خضر وجاٍع

 

 :  3اليكاٍ 

 همل ماًلي ا      

 

٘ ألامحر  ٖبض ال٣اصع ٣ٞاصؾىت ....... الجؼائغ،في ؾىت..........اخخلذ         .الجؼائغي و٢اص اإلا٣اومت في اإلا٣اومت في ................ ....بَى

و........و......و...........خحن  و..... ..........اومت ؤزغي ٢اصها ؤبُا٫     منهم...........ؤخمض باي ، بٗض اهتهاء هظه اإلا٣اومت .  ْهغث م٣

جى٢ٟذ اإلا٣اومت اإلاؿلحت بضؤث اإلا٣اومت الؿُاؾُت التي اجسظث ٖضة اججاهاث .وهي صٖاة 

حن باهضإل زىعة .............التي خ٣٣ذ الىهغ وخغعث البالص.............وص  ٖاة...........وصٖاة..........و٢ض جىج ٦ٟاح الجؼائٍغ

 

اؾترحإ 

ؿاب٣ت ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل  

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

 اإلاك٩ل  الخٗلمي

ٌعجؼ 

اإلاخٗلم في بًجاص 

ىيُٗاث ل ى٫ خل

ا مسخلٟت اهُال٢

مً م٨دؿباجه 

ه الؿاب٣ت  .ومٗاٞع  

ج   جٍٟى

 الخالمُظ 

جُب٤ 

اخضي 

اؾتراجُجُاث 

 الخٗلم   اليكِ 

ًىجؼ الىيُٗاث 

جصحُذ حماعي زم 

 ٞغصي 
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 الجٛغاُٞا ٢ؿم
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  الجغرافيا :

ٗلُم الابخضائ  :
ّ
سغج مً مغخلت الخ

ّ
 ملمذ الخ

ت ٢اصعا ٖلى في نهاًت مغخلت الّخٗلُم الابخضائي ٩ًىن اإلاخٗلم      ب ، بمٗٞغ اإلاؿاهمت في ا٢تراح خلى٫ إلاكا٧ل الّؿ٩ان والبِئت في مدُُه ال٣ٍغ

ني . ي والَى
ّ
 مُُٗاث مجاله الجٛغافي املحل

سغج مً 
ّ
ىع الثاو ملمذ الخ

ّ
 : الُ

ىع الثاوي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى الّخمى٢٘ في اإلا٩ان والؼمان ، وجدضًض ألابٗاص .    
ّ
 في نهاًت الُ

املت الىفاء
ّ
 : ة الك

 ت .في نهاًت الّؿىت الّغابٗت مً الّخٗلُم الابخضائي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى اؾخٗما٫ زغائِ مالئمت لل٨ك٠ ًٖ اهخماءاث الجؼائغ ؤلا٢لُمُ    

املت
ّ
 ال٨ٟــــــــــاءة الك

ب الخهمً الّخٗلُم الابخضائي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى  في نهـــــــاًت الّؿىت الثالثت   ٝغ  في مجاله الجٛغافي ال٣ٍغ

٤ مٗالم م٩اهُت ، وعبِ الٗال٢ت بحن وكاٍ الاوؿان وبُئخه، بك٩ل مىاؾب   ٢هض الخمى٢٘ ٞو
 

 ال٨ٟاءاث الخخامُت اإلاُاصًً

ب ؤصواث ومٟاهُم اإلااصة  .  ًسخاع اإلاؿاع اإلاىاؾب للخىحه والخى٣ل بٗض ال٨ك٠ ًٖ مٗالم م٩اهُت في مدُُه  ال٣ٍغ

ٟي والحًغي  خىمُتالّؿ٩ان وال  .٣ًضع الٗمل اإلاىخج  بٗض ؤن ًمحز بحن ما هى َبُعي وبكغي في اإلاكهض الٍغ

ب.٣ًترح  الّؿ٩ان والبِئت  خال إلاك٩ل بُئي مدلي ٖلى الخُاع بٗض ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن وكاٍ الاوؿان و مدُُه ال٣ٍغ

 
 

 

 
 
 
 
 
 

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



 
 

 

 الحجم الؿاعي الخلضًغي للمُضان اإلاُضان اإلالُ٘

ٌ ألا   ؾاٖاث 7.30 أصواث  ومفاَُم  اإلااصة و

  

الىفاءة 

 الخخامُت

اث اإلاٗغيُت مغهباث الىفاءة   َضاف الخٗلمُتألا  املحخٍى

ًىُل٤ مً 

اإلاى٢٘ 

الجٛغافي 

والٟل٩ي 

للجؼائغ إلبغاػ 

الخىٕى ؤلا٢لُمي 

واإلاىادي 

وا٢تراح خلى٫   

لٓاهغة 

 الجٟاٝ.

٫ ا٨ًدك٠ املج

ني  الجٛغافي الَى

ًض مً  زال٫ جدض

اإلاى٢٘ الجٛغافي 

والٟل٩ي وعؾم  

ُت الجؼائغ        زٍغ

) مٓاهغ  الؿُذ ، 

 اإلاىار(

ُت   ٠ الخٍغ ـ ًْى

والهىع لل٨ك٠ 

 ًٖ الخىٕى ؤلا٢لُمي 

ـ ًدلل ْاهغة 

٣ترح  الجٟاٝ ٍو

 خلىال مىاؾبت لها

 

ها   ليئمً بلضًخه  والىالًت التي ًيخمي  اهُالكا   ًخمىً مً جدضًض جمىكٗه البلضًت و الىالًت

هىفها خؿب  مىكٗها الجرغافي  ٍو

كلُمُا ) خىى البدغ ئًخٗغف ٖلى زُىٍ الٌُى والٗغى لُدضص مىكٗه  كلُمياإلاىك٘ ؤلا

 اإلاخىؾِ  و صٌو اإلارغب الٗغب (

لُا وباقي صٌو الٗالم   ئًدضص مىك٘ الجؼائغ باليؿبت للىًَ الٗغب  وكاعة  اإلاىك٘ ٖاإلاُا  يٍغ

 ومىدؿباجه الؿابلت ًضمج مٗاعيه صماجئ

ِ الؿاخلي والخلجان أًخٗغف ٖلى  مٓاَغ الؿُذ ٌى وخضوص الكٍغ ـ َو هىإ الخًاَع

 والغؤوؽ اإلاىحىصة يُه

 ًخٗغف ٖلى مٓاَغ الخًاَعـ الجؼائغ مً حباٌ وؾهٌى والصحغاء هىإ الخًاَعـأ

 هىإ اإلاىار في الجؼائغأًخٗغف ٖلى  هىإ اإلاىارأ

 ًخٗغف ٖلى ممحزاث اإلاىار في الجؼائغ ىارممحزاث اإلا

 ًضمج مٗاعيه ومىدؿباجه الؿابلت ماج حؼئ ‘

لترح خلىال لهماأًخٗغف  الخصحغ و الجفاف  ؾباب  الخصحغ والجفاف ٍو

 ًضمج مٗاعيه ومىدؿباجه الؿابلت صماج حؼئ ئ

 

 

 ص٢ائ٤ 10اإلاضة :   ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام

 

 الخىحيهاث ماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُتاإلا

 الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام 

  كلُما مؿاخت وطاث خضوص مخىىٖت ومخٗضصة ،يماهي ئهبر صولت أاطا واهذ الجؼائغ

 الخهائو التي اهدؿبتها مً َظٍ اإلامحزاث ؟

  اإلاهماث 

 ٌٗغف البلضًت والىالًت 

 مىكٗه الفلي  والجرغافي ًدضص 

  ـ واإلاىارهىإ الخًأًظهغ  اَع

 ًدلل ْاَغة الخصحغ  ٌ لترح خلى  و الجفاف ٍو

 و الىالًت أٌٗغف مىكٗه مً البلضًت 

 

ـ أًظهغ   هىإ ومٓاَغ الخًاَع

 

 هىإ اإلاىار في الجؼائغأًظهغ 

 

خٌى الخصحغ  خلىال ًلترح 

 والجفاف
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 

 

م حصخُص ي:  اإلاىيٕى          01:      ؾبٕىألا      ////      :  اإلالُ٘   /////    :  الحهت                               ج٣ٍى

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت  ٌؿترح٘  : الهضف الخٗلمي   مً احل اؾدثماعها مجضصامٗاٞع

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ  ألا       : و

 ي ج٣ُم بها ؟ما اؾم الىالًت الت 

 ماهى عمؼها ؟ 

 ماهي الىالًاث املجاوعة لها ؟ 

 .٪خضص حهت هظه الىالًاث باليؿبت لىالًخ 

 : الثاو اليكاٍ  

 لحٛغاُٞت الجؼائغ ال٨ثحر مً اإلامحزاث منها : 

٣ُا وبالخال10امخضاصها الىاؾ٘ ٖلى مؿاخت ............٧لم مغب٘ خُث ؤنها جدخل اإلاغجبت  ي ٖاإلاُا و .......بٍٞغ

٣ُت هي  7ٞهي ألا٦بر مؿاخت مٛاعبُا و......و...........و............لها خضوص م٘  صو٫ اٍٞغ

 :...وو...و...و...و....و...و...،بكٍغِ خضوصي ًبلٜ َىله .........

  ؤحب ب وٗم ؤو ال  : الثالثاليكاٍ 

 ..... ج٣٘ الؿهى٫ الؿاخلُت في الجىىب الجؼائغي 

 لجؼائغ مىار البدغ اإلاخىؾِ....ٌؿىص اإلاىا٤َ الضازلُت مً ا 

 ..... ج٣٘ الهًاب الٗلُا في اإلاىا٤َ الكمالُت للجؼائغ 

  لت ت ؾائضة في مى٣ُت مُٗىت لٟترة ػمىُت ٍَى  .....اإلاىار هى خالت حٍى

 ج٣٘ حبا٫ الخاؾُلي في مى٣ُت الهًاب الٗلُا مً الجؼائغ....... 

  : الغاب٘اليكاٍ 

  ا٦مل الجضو٫ 

 زالزت مٓاَغ الخلىر في اإلاضًىت ي الٍغفزالزت مٓاَغ الخلىر ف

  

 ٌ ٌ  الحلى  الحلى

  

 ؟ماهي ؤهىإ الخلىر 

 ؟٠ُ٦ يهضص الخلىر خُاة الاوؿان 

 ؟٠ُ٦ ًم٨ً م٣اومت الخلىر بإهىاٖه 

ٌٗـاوي  ال٨ثحـر : اإلاكيل الخٗلمـي

ـــٗىبت  ــ ــ ــ ـــً نــ ــ ــ ــ ـــحن مــ ــ ــ ــ ـــً  اإلاخٗلمــ ــ ــ ــ مــ

اؾــــترحإ اإلا٨دؿــــباث  الؿــــاب٣ت 

ـــل  واؾــــــــــدثماعها مجـــــــــــضصا ــ ــ ــ ــــي خــ ــ ــ فـــ

 .ت ويُٗاث مسخلٟ

  

01 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

ٌ  اإلالُ٘  01:  الحهت     الىالًت ( –مى٢٘ الجؼائغ: اإلاى٢٘ مدلُا )البلضًت : اإلاىيٕى       02:   ؾبٕىألا          صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ:  ألاو

هىٟها هُال٢ا مً بلضًا  ًخم٨ً مً جدضًض جمى٢ٗه: الهضف الخٗلمي خه والىالًت التي ًيخمي اليها ٍو

 خؿب  مى٢ٗها الجٛغافي

زغائِ /مجؿم ال٨غة : الىؾائل الخٗلمُت

 الاعيُت  /٦خاب/ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

    ٌ  : اليكاٍ  الاو

ذ       لبٖلى شخو ٌؿ٨ً في والًت  حٗٞغ اعج٪.٢امخ٪ بمى٪ م٩ان  ما َو  لٍؼ

 .لُ٪ باح  ا٦خب له ٖىىاه٪ ختى ًخم٨ً مً الىنى٫ لى ٖلى ألا     

 :  يكاٍ الثاو ال 

م مً  ازخالٝ اإلاىا٤َ وحكٗب الكىإع وألا : 1 الؿىض         ً او زاعحه ٞبالٚغ جدضًض ٖىىان  هه ًم٨ى٪ ةخُاء ؾىاء صازل  الَى

ب في الىنى٫ ؤ  لُه ٠ُ٦ ؟ب ي شخو جٚغ

 . هبلضو  و :والًخه وبلضًخه ن الصخاى الؾخيخاج  ٖى ة اإلاخٗلمحن مداوع الهىعة   و ومالخٓت 14م ٢1غاءة الؿىض الك٩ل  

 ِٖس ى ٖلىومداوعتهم لدؿمُخه زم جدضًض بلضًت لخًغ    3اإلاخٗلمحن إلاالخٓتالك٩ل صٖىة: 2الؿىض       

ُت م٘ جدضًض البلضًاث   املجاوعة.الخٍغ

ج اإلاخٗلمحن ومُالبت ٧ل ٞىج  :3الؿىض      زال٫ اإلاىا٢كتمً  15ثالزتمال بمالخٓت الاق٩ا٫جٍٟى

ت( –ؾاخلُت  -خضوصًتمىا٢ٗها )بلضًت وجىٕى ٧ل  ؾمبٌؿخيخج الجماُٖت   . صحغاٍو

 
ُت    17م 1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓتالك٩ل: 4الؿىض     حٍٗغ٠ الىالًت  وومداوعتهم لدؿمُت البلضًاث اإلاخىاحضة في الخٍغ

 .لٟغ١ بُنها  وبحن  البلضًتاو 

 ألازغ الىخاب  :

 ً ايُت نرحرة مً الَى   .البلضًت عكٗت حرغ

 تئمىاًَ ٌِٗل في  ول  .خضي البلضًاث الجؼائٍغ

   جسخلف مؿاخت البلضًاث ٖلى خؿب مىكٗها الجرغافي يمنها الؿاخلُت مثاٌ :املحمضًت: والضازلُت مثل :ٖحن الىغمت

ت الحزي والحضوصًت  مثل :  ٌ  أموالصحغاٍو  .َبى

   ايُت و الىالًت عكٗت ت جسخلف ول واخضة ًٖ ألا إحرغ ضص  الاكخهاصيزغي مً خُث اإلاؿاخت واليكاٍ صاٍع ٖو

 .ليل والًت ملغ وخضوص مُٗىت م٘  والًاث ازغي  –الؿيان 

 :الثالث  االيكاٍ

 :امأل الٟغاٚاث  بدث وا

 ًدض  والًت الجؼائغ:

 .................. مً الكما٫ :  ............      .....وهي والًت 

 .................. مً الجىىب :....................... وهي  والًت 

 .................. مً الٛغب :......................... وهي  والًت 

 .................. مً الكغ١ :....................... وهي  والًت  

 

ل  ي اإلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخٗلمي

ـــض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ـــر جدض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌٗخبـ

ـــــ٘  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صاة ؤاإلاىا٢ـ

ـــض  ــ ــ ــ ـــت لخدضًـ ــ ــ ــ ٞاٖلـ

ـــألا  ا٦ً ٞـــــال٨ثحر مــ

ـــحن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً اإلاخٗلمــ ــ ــ ــ ــ مــ

ٌعجـــــــــــــــؼون ٖلـــــــــــــــى 

 ً ـــــاٍو ــ ـــض ٖىــ ــ ــ جدضًــ

 ٢اماتهم .ئ

 

ــــجُل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حســ

جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعاث 

ـــي  ــ ــ ـــحن والتـ ــ ــ اإلاخٗلمـ

٣هــــا   جــــخم ٖــــً ٍَغ

 ٖملُت  البىاء 

ـــخسضام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاؾـ

 مثلألا 

ج اإلاخٗلمــحن   جٟــٍى

ـــخسضا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ٘ اؾـ ــ ــ ــ ــ م مـ

جلىُـــــــــت  الـــــــــخٗلم  

 اليكِ 

ؤ ٣ًغ 

ضون الخالنت  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

00 

 

 مديرية التّعليم االبتدائي المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتحٗلمُت للّؿىت ال مسُِ خّهت   الجرغ

                                                

ٌ  اإلالُ٘  02:  الحهت        ا٢لُمُا مى٢٘ الجؼائغ: الخمى٢٘: اإلاىيٕى     03     :    ؾبٕىألا          صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ: ألاو

) خىى  خٗٝغ ٖلى زٍُى الُى٫ والٗغى لُدضص مى٢ٗه ا٢لُمُا ً :  الهضف الخٗلمي

 صو٫ اإلاٛغب الٗغبي( البدغ اإلاخىؾِ و

زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  /٦خاب : الىؾائل الخٗلمُت

  /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

         ٌ  : اليكاٍ الاو

ُت         .وؾم الخٍُى الا٣ُٞت  والٗمىصًت الخٔ  الخٍغ

 : الثاو اليكاٍ    

ومداوعتهم م٘  حؿمُت الك٩ل وجدضًض  21م  3و2و 1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت الك٩ل : 1 الؿىض    

 ًًا جدضًض صائغحي الٗغى التي جىدهغ بُنهما الجؼائغ.ؤزٍُى الُى٫ والٗغى و 

 للجؼائغ         ب(  ومُالبتهم باؾخسغاج حمُ٘ الضو٫ املجاوعة 1و  الك٩ل ) (ؤ )1اإلاخٗلمحن إلاالخٓت الك٩ل  صٖىة: 2الؿىض        

 الؾخيخاج َى٫ الؿاخل وؤبٗاص الجؼائغ  ومداوعتهم بٗاص الجؼائغؤ اإلاخٗلمحن إلاالخٓت . صٖىة25 م 1 لالك٩: 3الؿىض        

 زغ الىخاب  ألا

  قماال .˚37و˚19وبحن صائغح  ٖغى ˚ 9قغكا ˚ 12جل٘ الجؼائغ بحن زُ  ٌَى 

   ىدل وصعحخه  ًمغ بالرغب الجؼائغي كغب مضًىت مؿخراهم .˚ 0زِ غٍغ

  ان وصعحخه مغ ئلى الكماٌ مً مضًىت   27́́́́́́́́́˚.23مضاع الؿَغ  جمجراؾذقماال ٍو

  ٌُالجؼائغ ئخضي بلضان اإلارغب الٗغب  لها خضوص مكترهت م٘ حمُ٘ صوله ، وهي أًًا ئخضي بلضان خىى البدغ ألاب

 اإلاخىؾِ 

 ٌُاإلاخىؾِ جدخل الجؼائغ اإلاغجبت ألاولى مً خُث اإلاؿاخت باليؿبت لبلضان اإلارغب الٗغب  و بلضان خىى البدغ ألاب 

 : للجؼائغ امخضاص هبحر بحن الكغق والرغب والكماٌ والجىىب .أبٗاص الجؼائغ والخالي 

 هُلىمتر. 1840الى أكص ى الكماٌ الكغقي  جىضوفهُلىمتر / مً  1978لى الجىىب  ئمً الكماٌ --

 هُلىمتر . 1200هُلىمتر .  /ٌَى الؿاخل  1883مً أكص ى الكماٌ الرغب  ئلى الجىىب  --     

  اليكاٍ الثالث  

ُت الجؼائغ اه٣لها ٖلى ٦غاؾخ٪ بىاؾُت وع١ الكٟاٝ زم ٢م بما ًلي :ؤ  مام٪ زٍغ

 ؤ ـ ا٦خب ٖليها خضوص الجؼائغ                                                          

ى٫ الحضوص م٘ ٧ل صولت        ب ـ ؤ٦خب َى٫ الؿاخل َو

ىدلؤج ـ        عؾم زِ ٍٚغ

 انؤعؾم مضاع الؿَغ-ص      

                                                                                

 

 

٨ًمً اؾخٗما٫ 

  إلزاعةؾىضاث 

 الاهخمام

 اإلاكيل  الخٗلمي

ـــض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر جدضًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌٗخبــ

ـــت ؤ اإلاىا٢ــــــــ٘ ــ ــ صاة ٞاٖلـ

ـــض  ــ ـــل ؤلخدضًـــ ــ ــ ــــاص ٧ـ ــ بٗــ

ـــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت ا٢لُمُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صولـ

ـــً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال٨ثحر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٞـ

ـــحن  ــ ــ ــ ًجــــــــــــضون اإلاخٗلمــ

ـــٗىبت  ــــي  نــ ـــفـ ض جدضًــ

 هظه الابٗاص

 

حســــــــــــجُل جهــــــــــــىعاث 

اإلاخٗلمـــحن والتـــي جـــخم 

٣هــــا  ٖملُــــت   ٖــــً ٍَغ

  .البىاء

 الاؾخسضام الامثل

ـــــٌ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بٗـــ ــ ــ ــ ــ ــ ا٦دؿـــ

اإلاٟــاهُم الجٛغاُٞــت 

 .الجضًضة 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤ ٣ًــ

ـــــــــــــــضون الخالنـــــــــــــــت  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا  ٍو

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتللّؿىت ال مسُِ خّهت حٗلمُت  الجرغ

                                         

ٌ اإلالُٗ  03:  الحهت                     مى٢٘ الجؼائغ: الخمى٢٘ ٖاإلاُا: اإلاىيٕى         04:    ؾبٕىألا          اإلااصة  صواث ومٟاهُمؤ:  األو

٣ُا وباقي صو٫ الٗالم ًدضص : الهضف  الخٗلمي ً الٗغبي و٢اعة اٍٞغ زغائِ/مجؿم ال٨غة  :الىؾائل الخٗلمُت  مى٢٘ الجؼائغ باليؿبت للَى

  الاعيُت /٦خاب/ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 :ٌو اليكاٍ ألا        

ايُت التيٓالخمً بحن       اإلاىاؾبت.اهت ي٘ ٖالمت * في الخ ٞيها الجؼائغ.حكاع٥  اهغاث الٍغ

لُاأو  ؽ الٗالمأو   لٗاب البدغ اإلاخىؾِأ ىعباـؽ أو  ؽ ايٍغ

    

 

ٌ اليكاٍ ألا    :  و

 ومداوعتهم ومُالبتهم بدؿمُت 30م  1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت الك٩ل  :1الؿىض       

ت ومى٢٘  طاث اللىن ألانٟغ بليها الضو٫ التي جيخمي  الضو٫، وال٣اعةمً  هظه املجمٖى

 ً بحن هظه الضو٫ الجؼائغ م

 

     دؿمُت هظه ال٣اعة ، ٖضص صولها ل:ومداوعتهم  30م2صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓتالك٩ل :2الؿىض     

ضصها .  ،جدضًض مى٢٘ الجؼائغ يمً هظه الضو٫ ،م٘ ط٦غ الضو٫ التي لها خضوص مكتر٦ت م٘ الجؼائغ ٖو

 

ُت   32م 1الك٩ل  : 3لؿىضا      الٗالم  ومُالبتهم باؾخسغاج  ٖضص ال٣اعاث في الٗالم صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ

٣ُا ، و لعوبا ،زم  مى٢٘ الجؼائغ باليؿبت آلؾُا  زم  اوؤو٢ُاهىؾُ،مى٢٘ الجؼائغ باليؿبت إلٍٞغ

٩امى٢٘  الجؼائغ باليؿبت   يمً ٢اعاث الٗالم . مى٢ٗهاو  ،لمٍغ

 زغ الىخاب  ألا

ً الٗغب  ، وهئالجؼائغ -        ل  . تي جل٘ في الجهت  الرغبُخضي بلضان الَى  مىه ، أي في الجؼء ؤلايٍغ

لُا ، لها خضوص مكترهت م٘ ٖضًض مً صولها ئجل٘ الجؼائغ قماٌ -   ،  يٍغ

با وبظلً يهي جدخل مىكٗا َاما .-    جخىؾِ الجؼائغ بلضان الٗالم جلٍغ

 

 ) ر (  إزُ ؤو ُذ ) م ( ي٘ صح: 3اليكاٍ 

٣ُابج٣٘ الجؼائغ حىىب  -  .ٍٞغ

 .خضي  صو٫  اإلاٛغب  الٗغبيبلجؼائغ  ا -

  .جخىؾِ  الجؼائغ ال٣اعاث الخمـ  -

 .الجؼائغ لها خضوص  م٘  الؿٗىصًت  -

 

 :اإلاكيل  الخٗلمي

ٌٗخبر جدضًض اإلاىا٢٘ 

صاة ٞاٖلت لخدضًض ؤ

ا   ؤ بٗاص ٧ل صولت ٢اٍع

ٞال٨ثحر مً اإلاخٗلمحن 

ٌعجؼون ٖلى جدضًض 

 ٗاصبهظه ألا

 

حسجُل جهىعاث 

والتي جخم اإلاخٗلمحن 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــضون  ؤ٣ًــ ٍو

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ٖلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالنـ

 ال٨غاؽ

 ً ًىجؼ الخمٍغ

صحح حماُٖا   ٍو

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

ٌ ألا  اإلالُ٘  04:  الحهت                    اصماج حؼئي    : اإلاىيٕى               05:    ؾبٕىألا صواث ومٟاهُم  اإلااصة         ؤ:  و

ه الؿاب٣ت في خل ويُٗاث مسخلٟت:   الهضف  الخٗلمي جىض م٨دؿباجه ومٗاٞع ٠ ٍو  زغائِ /٦خاب /ؾبىعة :  الىؾائل الخٗلمُت   ًْى

 جىحيهاث الخٗلمُت اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت

 : اليكاٍ ألاٌو      

لُت . وضح طلً ًًا جدخل مىكٗا مخمحزا في اللاعة ؤلا أطا واهذ الجؼائغ بدىم مىكٗها في كلب اإلارغب الٗغب  يهي ئ   -   يٍغ

 

 
صٌو مً اللاعة 

لُت  الايٍغ

صٌو مً اللاعة 

ىُت  الامٍغ

صٌو مً اللاعة 

ت  الاؾٍُى

صٌو مً اللاعة 

 الاوعبُت

كاعة  صٌو مً

 اوكُاهىؾُا

     

     

 

 ٦ما٫ الخٗابحر الخالُت :بما حٗلمخه إل اؾخًٗ  :  اليكاٍ الثاو 

 ........: َى٫ الؿاخل  الجؼائغي 

  ىابت  َى٫ الخِ اإلاؿخ٣ُم الغابِ بحن جىضٝو ٖو

 : مؿاخت الجؼائغ 

  ٖضص والًاث الجؼائغ 

 ٖضص بلضًاث الجؼائغ 

 : الٗغبي  ً  مؿاخت الَى

 لجؼائغ وال٣اهغة:اإلاؿاٞت بحن ا 

 :اإلاؿاٞت بحن الجؼائغ وبٛضاص 

ُت نٟدت   :  اليكاٍ الثالث  وامأل الٟغاٚاث  الخالُت : 18اؾخًٗ بالخٍغ

 :  ت وفي هٟـ الى٢ذ خضوصًت مثل  ٢ض ج٩ىن الىالًت صحغاٍو

 :  ٢ض ج٩ىن الىالًت ؾاخلُت وفي هٟـ الى٢ذ خضوصًت مثل 

 ًت مثل  :٢ض ج٩ىن الىالًت صازلُت وفي هٟـ الى٢ذ خضوص 

   :   الغاب٘اليكاٍ   

ى٪ الجؼائغ و إَٟا٫ بلض ازغ ٞؿؤخض ؤ٣ٖضث نضا٢ت ٖبر الاهترهذ م٘   اإلاى٢٘ .هظا همُت ؤل٪ ًٖ مى٢٘ َو

 .ؾُغؤحبه في بًٗت ؤ     

 

اإلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل  

 الخٗلمي 

ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٦ُُٟـ

ـــــ٠  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُــ جْى

ـــــبا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ثاإلا٨دؿــ

واإلاٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٝع 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــــاب٣ت فـ ــ ــ ــ ــ الؿـ

ـــً  ــ ــ ــ ــ ٖـ ـــــت  ــ ــ ــ الاحابـ

ـــــٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بٗـــ

 ئالث االدؿ

 

ىجؼ ج

الاوكُت  

صحح جو 

  ماُٖاح

00 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

  

ٌ  اإلالُ٘  05:  الحهت          مٓاهغ الؿُذ في الجؼائغ: اإلاىيٕى             06:    ؾبٕىألا                            صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ:  ألاو

ــــى٫ وخــــضوص : الهــــضف الخٗلمــــي ـ َو ِ الؿــــاخلي والخلجــــان والــــغئوؽ  ًخٗــــٝغ ٖلــــى اهــــىإ الخًــــاَع الكــــٍغ

 اإلاىحىصة ُٞه

زغائِ /مجؿم :  الىؾائل الخٗلمُت

  ال٨غة الاعيُت  /٦خاب

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

   ٌ  :  اليكاٍ الاو

٣ُت والٗغبُت مؿاخت ٦بر الضو٫ ؤلا ؤحٗخبر الجؼائغ   ألابٌُ اإلاخىؾِقماال البدغ  ٦ما ًدضهاٍٞغ

 اإلاىحىصة بها.هم الخًاَعـ ؤواط٦غ  لخٍغُتالخٔ ا      

 

 :  اليكاٍ الثاو  

ُت الك٩ل : 1الؿىض       ٣اعن بحن ؤهىإ الخًاَعـ و ؤومداوعتهم للخىنل الى :  42م  1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ ًً ج٣٘  ٍو

 قما٫ وحىىب  البالص وممحزاث ٧ل  ٢ؿم منها

 وحؿمُتهم  ع إلاالخٓت الهى صٖىة اإلاخٗلمحن : 2الؿىض      

 
ُت في الك٩ل  :3الؿىض       ِ الؿاخلي  ونهاًخه وونٟه  43م 2ًُالب اإلاٗلم الخالمُظ بمالخٓت الخٍغ لخدضًض بضاًت الكٍغ

ظ٦غ  الغئوؽ التي  جخسلله والخلجان اإلاىحىصة ُٞه  ٍو

 زغ الىخاب  :ألا

 ًاب وصحغاء ـ الجؼائغ مً حباٌ وؾهٌى َو  جدىٕى جًاَع

 ُبٌُ اإلاخىؾِ بؿاخل مخٗغج ًمخض مً بلضًت مغس ى بً ميهُضي)والًت  جلمؿان(غغبا الى ل الجؼائغ ٖلى البدغ ألا ج

 ولم 1200بلضًت اللالت )  والًت  الُاعف( قغكا بٌُى 

 : اليكاٍ الثالث       

ُت  ي٘ ٖالمت         في  الخاهت  اإلاىاؾبت × اٖخماصا  ٖلى الخٍغ

 الؿُذ    مٓاَغ 

 الىالًاث
ٌ  الهًاب الجباٌ  والخلجان الغؤوؽ الصحغاء الؿهى

      جلمؿان

      جُاعث

      الحزي 

      بلُضة

      ؾُُف

       جمجراؾذ

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

جؼزغ الجؼائغ 

ت  بخًاَعـ مخىٖى

 خٗلمحنٌٗٝغ اإلا

جهل ا لبٌٗ ٍو

 ال٨ثحر منها

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

 ااإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

 ؤ ٣ًغ 

ضون الخالنت ٖلى  ٍو

 ال٨غاؽ

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

 الخٗلم  اليكِ 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 ماُٖاح

00 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

  

ٌ  اإلالُ٘  06:  الحهت          :جًاَعـ الجؼائغ2مٓاهغ الؿُذ: اإلاىيٕى     07:  ؾبٕىألا          : اصواث ومٟاهُم  اإلااصةألاو

ـ الجؼائغ مً حباٌ وؾهٌى والصحغاء : الهضف الخٗلمي زغائِ /مجؿم الىغة الاعيُت  :  ؾائل الخٗلمُتالى  ًخٗغف ٖلى مٓاَغ الخًاَع

 /هخاب /ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ   : ألاو

 

 
ذ  ٞغ تؤؾب٤ ٖو  . ن الجؼائغ طاث امخضاص ٦بحر بحن الكما٫ والجىىب والكغ١ والٛغب مما حٗلها جؼزغ بخًاَعـ مخىٖى

ها.ٌٗ الخًاَعـ التي ط٦غ بؤلىاح ٖلى ألا      حٗٞغ

 :   اليكاٍ الثاو  

ُت الك٩ل : الؿىض ُت للخىنل  ج ل٩لٍٟى الخومداوعتهم باؾخٗما٫  46و45و44م  1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ زٍغ

 الى :

 ؾلؿلت.هم حبا٫ ٧ل ؤط٦غ  حؿمُتها، مًً٘ ج٣٘ م٘ ؤ٦م ؾلؿلت حبلُت في الجؼائغ و : 1الفىج 

 جدضًض مى٢ٗها واإلا٣اعهت بُنهما   والضازلُت م٘الؿاخلُت  ؾماء الؿهى٫ ؤ: ٢غاءة 2الٟىج. 

 له٢لُمُت حؿمُت ؾُده م٘ ط٦غ اإلآاهغ ؤلا هظا ؤلا٢لُم،: حؿمُت 3الٟىج. 

 زغ الىخاب  :ألا        

  َلـ الصحغاوي َلـ الخلي وؾلؿلت ألا جىحض بكماٌ الجؼائغ ؾلؿلخان حبلُخان َما : ؾلؿلت ألا. 

  ٌ لُا : ؾهٌى ؾاخلُت وؾهٌى صازلُت ئماٌ ق في َىان هىٖان مً الؿهى  .يٍغ

  م٘ وحىص الٗضًض  والاؾخىاء ملُىن ولم مغب٘ ًخمحز ؾُده بالغجابت 2بلغ مؿاخخه خىالي ًكلُم واؾ٘ ئالصحغاء

ؿ  .اإلاخىىٖت  ُتمً اإلآاَغ الخًاَع

 : ليكاٍ الثالثا      

 

 

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

ٖلى بىاء اإلاخٗلم 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 :اإلاكيل  الخٗلمي

جؼزغ الجؼائغ 

ت  بخًاَعـ مخىٖى

ٌٗٝغ بٌٗ 

جهلها  ناإلاخٗلمحن م ها ٍو

 .ال٨ثحر منهم

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

 ااإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

ضي خؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

 الخالنت 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 
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ٌ  اإلالُ٘  07:  الحهت                                اإلاىار: اإلاىيٕى                      08:    ؾبٕىألا          صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ: ألاو

زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  /٦خاب :  الىؾائل الخٗلمُت هىإ اإلاىار في الجؼائغؤًخٗٝغ ٖلى  : الهضف الخٗلمي

  /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

   ٌ  :  اليكاٍ الاو

ذ  ٞغ ل في الصألا  ٖلى البدغ  ُلن الجؼائغ جؤؾب٤ ٖو لى بحغاء ال٨بري حىىبا مما ؤّصي بٌُ اإلاخىؾِ قماال وجخٚى

 . هىإ اإلاىار في الجؼائغؤط٦غ الىاح ٖلى ألا،جىٕى اإلاىار 

 

 :   اليكاٍ الثاو 

 
 : 1الؿىض

ُت الك٩ل -  التي جمثل صعحاث الحغاعة في ٖضة مضن 51م  1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ

ُت ومداوعتهم مً  .وقخاء في مضًىتي الجؼائغ وبؿ٨غة  اصعحت الحغاعة نُٟحل جدضًض ؤ و٢غاءة مٟخاح الخٍغ

ُت الك٩ل )اب(ومداوعتهم-  مُاع في مضًىتي مً احل جدضًض حؿا٢ِ ٦مُاث ألا  صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ

 .الجؼائغ وبؿ٨غة 

 : 2الؿىض

 
ُت الك٩ل )اب(   ت مىار ٧ل مى٣ُتهؤحل جدضًض ؤ ومداوعتهم مًصٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت زٍغ  .ىإ اإلاىار ومٗٞغ

 زغ الىخاب  :ألا

  عى زالٌ يترة ٖام وامل اإلاىار َى َاب٘ الجى الؿائض واإلاٗخاص في مىُلت مدضصة مً ألا 

 : َىان زالر مىازاث عئِؿُت في الجؼائغ هي 

 اإلاىار  الصحغاوي    -3اإلاىار  اللاعي    -2بٌُ اإلاخىؾِ    أمىار البدغ  -1

 : ثاليكاٍ الثال     

  ٪ؾُغؤنض٢ائ٪ ان جه٠ له مىار الصحغاء . ن٠ له طل٪ في بًٗت ؤخض ؤَلب مى. 

  ُت نماء للجؼائغ م ب  .هىإ اإلاىازاث خؿب اإلاٟخاحؤٖليها  خضص 61لُ٪ زٍغ

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 . حضًضة

 اإلاكيل  الخٗلمي

ـــــ٘  ــ ــ ــ ــ ــ ـــً اإلاى٢ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م مــ ــــالٚغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــتراجُجي ـــغ فــــي  الاؾـ للجؼائـ

ــــٕى ال ــــِ وجىـ بدـــــغ اإلاخىؾـ

 بال ؤنالخًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَعـ 

ـــر  ــ ـــــٝغال٨ثحــ ــــىإ ؤ ال ٌٗــ ــ هـ

 .اإلاىار بالجؼائغ 

حســــــــــــــــــــــــــجُل جهــــــــــــــــــــــــــىعاث 

اإلاخٗلمــحن والتــي جــخم ٖــً 

٣ها  ٖملُت  البىاء   ٍَغ

 مثلألا الاؾخسضام 

ـــــٌ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بٗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا٦دؿـ

ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهُم الجٛغاُٞــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٟـ اإلا

 الجضًضة 

ج    ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي اؾتراجُجُاث   ب

 لخٗلم  اليكِ ا

ضون الخالنت ؤ ٣ًغ   ٍو

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال   الجرغ

 

ٌ ألا  اإلالُ٘  08:  الحهت                          اإلاىارممحزاث : اإلاىيٕى                 09:    ؾبٕىألا                  صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ: و

 عيُت  /٦خاب /ؾبىعة زغائِ /مجؿم ال٨غة ألا  : الىؾائل الخٗلمُت ًخٗٝغ ٖلى ممحزاث اإلاىار في الجؼائغ : الهضف الخٗلمي

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا   :  و

 .هىا٥ زالر مىازاث عئِؿت في الجؼائغ -     

 .ط٦غ ممحزاث مىار مى٣ُخ٪ الىاح ٖلى ألا -     

 

  :   اليكاٍ الثاو 

ُت1الؿىض      54ب  ( م  --)ؤ   2/الك٩ل   1 الك٩ل : زٍغ

الحغاعي  ألابٌُ، اإلاضي مىار البدغحل جدضًض مىا٤َ ٌؿىصها   ؤمداوعتهم مً  الؿىض وصٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت          

 .شجاع التي جىمى في هظا اإلاىار ألا اإلاضن،مُاع لبٌٗ و٦مُت حؿا٢ِ ألا 

ُت: 2ىضالؿ    57م 4وق٩ل  56ب  ( م  --)ؤ  2/الك٩ل   1الك٩ل  زٍغ

 الحغاعة و٦مُتصعحت  حل جدضًض مىا٤َ ٌؿىصها اإلاىار ال٣اعي،ؤمً  مداوعتهم الؿىض وصٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت          

 .التي جىمى في هظا اإلاىار  ألامُاع، ألاشجاعحؿا٢ِ 

 58 م 4،3،2،1الك٩ل :  3الؿىض

صعحت الحغاعة  و٦مُت  ،حل جدضًض مىا٤َ ٌؿىصها اإلاىار الصحغاوي ؤمً  مداوعتهم إلاخٗلمحن إلاالخٓت الؿىض  وصٖىة ا        

 .شجاع التي جىمى في هظا اإلاىارمُاع، ألاحؿا٢ِ ألا 

 زغ الىخاب  :ألا

بٌُ اإلاخىؾِ قماٌ الجؼائغ ًخمحز بىحىص يهلحن عئِؿحن مً خُث الحغاعة جىمى به ًىحض مىار البدغ ألا  

 .بلاع والظئابغىام وألا عػ والهىىبغ والفلحن  وحِٗل به ٖضة خُىاهاث منها ألا جاع ألا شأ

مُاع كلُلت جؼٕع يُه اللمذ أبهُف خاع وقخاء باعص و  في اإلاىاَم الضازلُت  ًخمحز اإلاىار اللاعي  ٌؿىص 

ٌ  واإلااٖؼ  بلاع والكٗحر وحِٗل به خُىاهاث منها  ألا   .والخُى

قضًض الحغاعة نُفا وباعص  :باإلائت مً ممحزاجه 86ر مؿاخت في الجؼائغ جلضع بهبأًدخل اإلاىار الصحغاوي  

 .شجاع الىسُل وحِٗل يُه الجماٌ والرؼالن  والًبإأقخاء به 

 : بما ًىاؾبها  في الجضو٫ ب ؤاعبِ بحن الجضو٫ اليكاٍ الثالث 

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .اٝع  حضًضة مٗ

 :اإلاكيل  الخٗلمي

م مً جىٕى  بالٚغ

 بالاإلاىار في الجؼائغ  

 ال ٌٗٝغن ال٨ثحر ؤ

 هممحزاج

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

 ااإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  لم  اليكِالخٗ

ضون ؤ ٣ًغ  ٍو

 الخالنت 

 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 

ٌ  اإلالُ٘  09:  الحهت                 اصماج حؼئي:  اإلاىيٕى           10:    ؾبٕىألا                    صواث ومٟاهُم  اإلااصة ؤ: ألاو

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت: الهضف الخٗلمي  زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  /٦خاب /ؾبىعة  : الىؾائل الخٗلمُت  ًضمج مٗاٞع

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

  
ٌ أيكاٍ ال  62م  :  و

 .نىعة  اإلاىار الظي جمثله ٧ل  الخٔ الهىع و اط٦غم       

 : اليكاٍ الثاو 

ُ اؾخًٗ  . 56م 2ت الك٩ل بالخٍغ

 .ؾماء زالر والًاث ًٖ ٧ل مىار ؤامأل الجضو٫ الخالي ب٨خابت و 

 اإلاىار  الصحغاوي  اإلاىار اللاعي  مىار  البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ

 والًت ............ والًت ............ والًت ............ -1

 والًت ............ والًت ............ والًت ............ -2

 والًت ............ والًت ............ ............والًت  -3

 

 :الخٗلمي  اإلاكيل

ــــــــــــــــــــــــــــــه   صمــــــــــــــــــــــــــــــج مٗاٞع

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــي خـ ــ ــ ــ ــــاب٣ت فــ ــ ــ ــ الؿــ

 ويُٗاث مسخلٟت

حســـــــــــجُل جهـــــــــــىعاث 

اإلاخٗلمـــحن والتـــي جـــخم 

٣هـــا  ٖملُـــت   ٖـــً ٍَغ

 البىاء 

 الاؾخسضام الامثل

ـــــٌ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بٗــ ــ ــ ــ ــ ــ ا٦دؿــ

اإلاٟـاهُم الجٛغاُٞـت 

 الجضًضة 

ج  اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اجُجُاث   اؾتر 

 الخٗلم  اليكِ 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤ٣ًـ

ـــــحح  ــ ــ ــ صـ ً ٍو ـــــٍغ ــ ــ ــ الخمـ

  حماُٖا

00 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 

ٌ  اإلالُ٘  10:  الحهت                   الخصحغ والجٟاٝ: اإلاىيٕى                11:    ؾبٕىألا            صواث ومٟاهُم  اإلااصةؤ:   ألاو

٣ترح خلىال لهماٖلى ؤخٗٝغ ً :الهضف الخٗلمي زغائِ /مجؿم ال٨غة : الىؾائل  الخٗلُمُت  ؾباب  الخصحغ والجٟاٝ ٍو

  الاعيُت  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا     :  و

 .ازلُت ٞيها عما٫ ٦ثحرةعى ًابؿت زالُت مً الىباث والحُىان و مضًىت صؤ:  الخالُت اإلاكاهض في الخلٟاػقاهضث         

 .صي الى طل٪ ؤو ؾببحن ؤؾبب  ٦خباألالىاح ٖلى        

 

  :   اليكاٍ الثاو  

 : الؿىض    

 
ضم وحىص الىباجاث اؾخيخاج ؾببحل ؤومداوعتهم مً  1صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت الهىعة         مىث الحُىاهاث ٖو

 .و٠ُ٦ حؿمى هظه الٓاهغة

م٘   لى بٌٗ اإلاضن الضازلُت بػخ٠ الغما٫  اؾخيخاج ؾببحل ؤومداوعتهم مً  3و2الهىعة صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت        

  الٓاهغة.٦ُُٟت الخهضي لهظه 

 لٓاهغة الخصحغ ألاٞىاج للخهضيلى ا٢تراح بٌٗ الحلى٫ باؾخٗما٫ ب اإلاٗلم اإلاخٗلمحنمً زال٫ الؿىضاث ًضٖى      

 .والجٟاٝ

 اب  :زغ الىخألا    

ّض الخصحغ والجفاف مً أزُغ اإلاكىالث التي جىاحه الٗالم بهفت ٖامت، واللاعة ؤلا   ٗ لُت بهفت زانتٌُ  يٍغ

  هلو همُت ألامُاع أو اوٗضامها واعجفإ صعحت الحغاعة. جدضر بؿبب ْاَغة مىازُت وواعزت َبُُٗت،الجفاف َى 

ً مُاٍ ألامُاع  .الغي بالخلُحر-ومً بحن الحلٌى :جسٍؼ

 غ:  جدٌى مؿاخاث قاؾٗت زهبت ئلى أعاض ي يلحرة بؿبب الٓغوف اإلاىازُت أو هدُجت للخضزل الؿلبي الخصح

 ،ػخف الىثبان الغملُت   ،لإلوؿان في البِئت. و جخجلى أَم َظٍ الٗىامل في :اعجفإ صعحت الحغاة و كلت ألامُاع

صجحر وإًلاف كُ٘ ألاشجاع والحض الد-جىُٓم ٖملُاث الغعياهسفاى ميؿىب اإلاُاٍ الجىيُت ومً بحن الحلٌى 

 .مً ئجاليها وخغكها

 

 : اليكاٍ الثالث     

بمىاؾبت الاخخٟا٫ بالُىم الٗالمي إلا٩اٞدت الخصحغ والجٟاٝ ، ٢ضم لؼمالئ٪ في ال٣ؿم ٖغيا  ًخًمً :  ئصماحُتويُٗت 

 زاع هاجحن الٓاهغجحن .آههائذ خى٫ الخ٣لُل مً 

 

 

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

 وحسجُل

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

زُىعة اهدكاع 

ْاهغة الجٟاٝ 

والخصحغ وما ًترجب 

ٖنها مً هخائج 

وزُمت ٖلى 

 وؿان والحُىان ؤلا

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 الاؾخسضام الامثل

ا٦دؿاب بٌٗ  

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

 الخالنت 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

01 

 
 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 11:  الحهت               :اصماج هلي    يٕىاإلاى            12        :    ؾبٕىألا              ومٟاهُم  اإلااصة واثصأ: ألاٌو  اإلالُ٘

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت:  ف الخٗلميالهض زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  :  الىؾائل  الخٗلُمُت  ًضمج مٗاٞع

 /٦خاب /ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

 

 :ألاٌو اليكاٍ  

 

 

ت في املحاٞٓت ٖلى البِئتوضح صوع الؿضوص ، الدصجحر وال: اليكاٍ الثاو   حىاحؼ الصخٍغ

 

 : اليكاٍ الثالث

 

 ؤؾماء مً اإلاضن4 امأل الجضو٫ الخالي ب٨خابت : اليكاٍ الغاب٘

ـ ٌ  الهًاب الخًاَع  الؿهى

   

ُت  : اليكاٍ الخامـ اث :امأل  و 18م  اؾخًٗ بالخٍغ  الٟٚغ

ت وفي هٟـ الى٢ذ خضوصًت مثل  .......... -1  ...٢ض ج٩ىن الىالًت صحغاٍو

 ٢ض ج٩ىن الىالًت ؾاخلُت وفي هٟـ الى٢ذ خضوصًت مثل  ............. -2

 ٢ض ج٩ىن الىالًت صازلُت وفي هٟـ الى٢ذ خضوصًت مثل  ............ -3

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 :اإلاكيل  الخٗلمي

ه   صمج مٗاٞع

الؿاب٣ت في خل 

 ويُٗاث مسخلٟت

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

ً ًىجؼ  الخمٍغ

صحح حماُٖا  ٍو

00 
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 للمُضانالحجم الؿاعي الخلضًغي  اإلاُضان اإلالُ٘

 ؾاٖاث 08 الؿيان والخىمُت  الثاو 

  

الىفاءة 

 الخخامُت

اث اإلاٗغيُت  مغهباث الىفاءة   الاَضاف الخٗلمُت املحخٍى

ًغبِ 

الٗال٢ت بحن 

اؾخٛال٫ 

الاوؿان 

للمىاعص 

الُبُُٗت 

وؤزغها ٖلى 

 الخىمُت

ًىُل٤ مً زغائِ   

٘  الؿ٩ان في  جىَػ

الجؼائغ لغبِ 

الٗال٢ت بحن ال٨ثاٞت 

اهُت و جغ٦ؼ الؿ٩

 الؿ٩ان في اإلاضن .

ـ ٌكغح ٦خابت مٟهىم  

 الخىمُت الا٢خهاصًت .

ـ ٌٗخمض ٖلى الؿىضاث 

اإلاىاؾبت لكغح البٗض 

الاحخماعي إلاكغٕو 

ا٢خهاصي او 

 احخماعي

 

٘ الؿيان في الجؼائغ  الىثايت وجىَػ

 01هىإ الىثايت أ

 هىإ الىثايت الؿياهُت وهُفُت خؿابهاأًخٗغف ٖلى 

٘ الؿيان في  الىثايت وجىَػ

٘ الىثايت الؿياهُت 02الجؼائغ  جىَػ

٘  الىثايت  الؿياهُت في الجؼائغ  ًخٗغف ٖلى جىَػ

 ًضمج مٗاعيه ومىدؿباجه الؿابلت جُبُم

٘ في اإلاخدىمت الٗىامل  :الؿيان جىَػ

 الٗىامل الُبُُٗت

٘  الىثايت   ًخٗغف ٖلى الٗىامل الُبُُٗت اإلاخدىمت في جىَػ

 في الجؼائغالؿياهُت 

٘ في اإلاخدىمت الٗىامل  :الؿيان جىَػ

 الٗىامل الهىاُٖت

٘  الىثايت   ًخٗغف ٖلى الٗىامل الهىاُٖت اإلاخدىمت في جىَػ

 الؿياهُت في الجؼائغ

 ًضمج مٗاعيه ومىدؿباجه الؿابلت جُبُم  

: ػعاٖت/ تالاكخهاصًوكاٍ الؿيان 

 هُتزغوة خُىا

٘  الىثايت  ًخٗغف ٖلى اَمُت وكاٍ الؿي  ان الاكخهاصي في جىَػ

 الؿياهُت

 ًخٗغف ٖلى اليكاٍ الهىاعي للؿيان :الهىاٖت  الاكخهاصًت الخىمُت 

 كخهاصي:  الخجاعة   ًخٗغف ٖلى  وكاٍ الؿيان ؤلا :الخجاعة الاكخهاصًت الخىمُت 

 ًضمج مٗاعيه ومىدؿباجه الؿابلت جُبُم  

 ؿباجه الؿابلتًضمج مٗاعيه ومىد صماج هلي ئ 

 

 

 ص٢ائ٤ 10اإلاضة :   ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام

 

 الخىحيهاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُت

  ألام الاهُالكُتالىيُٗت اإلاكيلت 

 َ ر مهاصع الِٗل للمجخم٘ام في اليكاٍ الاكخهاصي وفي جىيحللمىاعص الُبُُٗت صوع    .

   لى أي خض ًدؿً  اؾخراللها؟ئ ىاعص و يما مضي امخالن الجؼائغ لهظٍ اإلا

 اإلاهماث 

 اُت وهُفُت خؿابههًدضص مفهىم الىثايت الؿيا  

 الؿيان في ألا ٘  كالُم الثالرجىَػ

   الاكخهاصيًخٗغف ٖلى وكاٍ الؿياو 

 كالُم الثالر  اللُاٖاث املخخلفت وجباًنها في ألا ًظهغ 

ف الىثايت الؿياهُت  حٍٗغ

 

 خؿاب الىثايت

 

 ايتهىا ٕ  الىثأ

٘ الؿيان  جىَػ

ي :  الاكخهاصاليكاٍ الؿياو  

 الؼعاٖت  الخجاعة  الهىاٖت   

 

00 
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٘ الؿ٩ان في الجؼائغ:  اإلاىيٕى   13:    ؾبٕىألا      الؿ٩ان والخىمُت:  لثاو ا اإلالُ٘  01: الحهت     هىإ ال٨ثاٞتؤ: 01ال٨ثاٞت وجىَػ

زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  : الىؾائل  الخٗلُمُت ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت و٦ُُٟت خؿابها هىإؤٖلى  ًخٗٝغ:  الهضف الخٗلمي

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا       :  و

  ؤزغي.  لىب مً والًت ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت جسخل٠ للجؼائغ جًاَعـ ومىار مخىٕى لظل٪      

 .لىاح ماهي اإلاىا٤َ التي جىخض بها ٦ثاٞت ؾ٩اهُت ٖالُت ٖلى ألا         

 

 :   اليكاٍ الثاو      

 76نىع )ؤ،ب،ج( م: 1الؿىض           

شخام في ٧ل م٩ان ٖضص ألا لى : م٣اعهتبومداوعتهم للخىنل   76ؤ،ب،ج( م) هىع الصٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت     

 الؿبب.م٘ ط٦غ  ( ؾ٩اهُت.٦ثاٞت) اػصخامان ،الهىعة التي جبحّ 

ُت الك٩ل : 2 الؿىض       78م3و 2زٍغ

 وؿمت 33000000: ٧2006لم مغب٘ ٖضص ؾ٩انها في  2381741 الجؼائغج٣ضع مؿاخت       

  حل ٦ُُٟت خؿاب ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  في بلضًت ؤو والًتؤالؿىض زم ًخداوع مٗهم مً  ىن ٣ًغا اإلاٗلم زم اإلاخٗلم      

:  لُٗٝغ ؤن
 ٖضص الؿ٩ان

اإلاؿاخت
 = ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت الحؿابُت 

ُت الك٩ل   : لى ب ومداوعتهم للخىنل 76م3و 2صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت  زٍغ

زغ : م٣اعهت ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في قما٫ الجؼائغ و اإلاىا٤َ الىؾُى آلى بازخالٝ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت مً م٩ان        

 واإلاىا٤َ الجىىبُت ؟

 .ض٢لُم الىاخال٨ثاٞت الح٣ُ٣ُت : م٣اعهت ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت صازل ؤلا         

 زغ الىخاب  :ألا  

  ٖلى اإلاؿاخت بالىُلىمتر اإلاغب٘ البلضهلؿم ٖضص ؾيان  : للحهٌى ٖلى الىثايت الؿياهُت ألي بلض. 

 ُت َىان هىٖان مً الىثايت الؿياهُت   :أ ـ الىثايت الحؿابُت   ب ـ الىثايت الحلُل. 

 : اليكاٍ الثالث

 :خؿب ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت للىالًاث  الثالرا      

 

ـــــباث  ــ ـــترحإ م٨دؿـ ــ ــ اؾـ

ؾاب٣ت حؿاٖض اإلاخٗلم 

ٖلــــــــــــــــى بىــــــــــــــــاء مٗــــــــــــــــاٝع  

ــــجُل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضة وحســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضًــ

 جهىعاتهم

 اإلاك٩ل  الخٗلمي

ـــحن  ـــر مـــــً اإلاخٗلمــ ال٨ثحــ

 ًجــــــــــــــــــض نــــــــــــــــــٗىبت فــــــــــــــــــي

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت خؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٦ُُٟـ

ــــي  ــ ــ ـــ٩اهُت فـ ــ ــ ال٨ثاٞتالؿــ

 بلضًخه او والًخه 

حســـــــــــــــــــجُل جهـــــــــــــــــــىعاث 

ـــــخم اإلا ــ ـــي جـ ــ ــ ـــحن والتـ ــ ــ خٗلمـ

ـــــت   ــ ُـ ـــــا  ٖمل ــ ٣هـ ـــً ٍَغ ــ ــ ٖـ

 البىاء 

 الاؾخسضام الامثل

ـــــٌ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بٗــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا٦دؿــ

ـــت  ــ ــ ـــاهُم الجٛغاُٞــ ــ ــ اإلاٟــ

 الجضًضة 

ـــــضون  ٣ًــــغا ٍو

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ٖلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالنـ

 ال٨غاؽ

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   الخٗلم  

 اليكِ 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 
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٘ الؿ٩ان في الجؼائغ:  اإلاىيٕى   14:  ؾبٕىألا           الؿ٩ان والخىمُت: الثاو  اإلالُ٘ ٘ ال٨ثاٞت02ال٨ثاٞت وجىَػ  02: الحهت     :جىَػ

٘  ال٨ثاٞت  الؿ٩اهُت في الجؼائغ :الهضف الخٗلمي   ىعةزغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  /٦خاب /ؾب: الىؾائل الخٗلُمُت  ًخٗٝغ ٖلى جىَػ

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا      :  و

 .٢الُم هىإ ألاؤٌٗل٤ اإلاٗلم ٖلى الؿبىعة زٍغُت الجؼائغ جبحن    

 و ألا٢ل ٦ثاٞت . ٦ثر ٦ثاٞت ؾ٩اهُت ٢الُم ألالىاح اط٦غ ألاٖلى ألا        

 

 81و  80و 79م  ًغؾم اإلاٗلم حضوال ًلخو  الجضاو٫ الثالر في:  اليكاٍ الثاو 

 :1الؿىض

 ٢الُم الثالر لُ٪ الجضو٫ الخالي ًبحن ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في والًاث ألاب            

كلُم ؤلا

 الكمالي 

 ئكلُم الجؼائغ الىالًت 

 الهًاب 

كلُم ؤلا ؾُُف الىالًت 

 الجىىب  

 بؿىغة  الىالًت 

 31 ²ن/ولم 224 ²ن/ولم 4167 ²ن/ولم

٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في الىالًاث  هلخدلُل ة اإلاخٗلمحنصٖى  إلاٗلم للجضو٫ امً زال٫ ٢غاءة      ومداوعتهم ل٣غاءة جىَػ

ت   .ؾباب٦ثاٞت م٘ ط٦غ ألا  الىالًت ألا٦ثرومٗٞغ

الجضو٫  )الخٔهىا٥ زالزت ؤ٢الُم عئِؿُت ٦بري في الجؼائغ جسخل٠ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت بُنها ازخالٞا واضحا : 2 الؿىض    

 الخالي(.

 ( ²الىثايت )ن/ولم ٖضص الؿيان  (²اخت )ولماإلاؿ 

 207 21278023 102781 ئكلُم الكماٌ 

 26.6 8668686 303231 ئكلُم الىؾِ

 1.5 2965166 1975729 ئكلُم الجىىب 

ت ازخالٝ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت بحن ؤومداوعتهم مً  لخدلُله اإلاخٗلمحن اإلاٗلم للجضو٫ صٖىةمً زال٫ ٢غاءة      حل مٗٞغ

  ت.لُم الثالز٢األا

 زغ الىخاب  :ألا

  ً²ن/ولم 3000جغجف٘ الىثايت الؿياهُت في ؤلاكلُم الخلي اعجفاٖا هبحرا ئط جهل في بٌٗ اإلاىاَم ئلى أهثر م. 

 كلُم الكمالي كل بىثحر مً هثايت ؤلاأوؾِ بىثايت ؾياهُت مخىؾُت ٖمىما كلُم ألا ًخمحز ؤلا 

  قضًض في وؿبت هثايخه الؿياهُت .ًخمحز ؤلاكلُم الجىىب  )الصحغاوي( باهسفاى 

 اليكاٍ الثالث :

٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في ٧ل ا          .الخلي والهًاب والصحغاء مً ؤلا٢لُمط٦غ الٗىامل التي جازغ ٖلى جىَػ

 

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

.مٗاٝع  حضًضة   

 

 اإلاكيل  الخٗلمي

اإلاخٗلمحن ال٨ثحر مً 

٘ ًجض نٗىبت  في جىَػ

 الؿ٩اهُت ال٨ثاٞت

 ألا٢الُمٖلى 

  املخخلٟت،

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

مثلالاؾخسضام ألا   

٦دؿاب بٌٗ ال 

 ااإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

  .الجضًضة

ضون  ٣ًغا ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

   اؾتراجُجُاث

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 
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 03: الحهت                            جُب٤ُ : اإلاىيٕى              15        :    ؾبٕىألا                     الؿ٩ان والخىمُت: الثاو  اإلالُ٘

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت في خل ويُٗاث مسخلٟت: الهضف الخٗلمي زغائِ /مجؿم ال٨غة : الىؾائل الخٗلُمُت ًضمج مٗاٞع

  الاعيُت  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا    84م 2ع٢م :  و

ُت مً زال٫  ا٢غؤ  :اإلاٟخاحالخٍغ

٘ الؿ٩ان ؟ــ   ماهي في عؤً٪ الٗىامل اإلاازغة في جىَػ

 إلااطا؟ الجىىب،ــ جسخل٠ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت ٧لما اججهىا مً الكما٫ هدى 

 

 

 85م 5ع٢م  :  اليكاٍ الثاو       

المت ) ر( أمام الجىاب الخُ م)م ( أما الحغفـ ي٘   أالجىاب الصحُذ ٖو

ضص ؾياهه  ــ ًمىً خؿاب الىثايت الؿياهُت في ميان ما ئطا ٖغيىا مؿاخخه ٖو

 ابُت هي هفؿها الىثايت الحلُلُت  ــ الىثايت الحؿ

 ــ الىثايت الؿياهُت في ميان ما زابخت ال جخرحر 

 ــ الىثايت الؿياهُت جخرحر بحن يترة وأزغي 

                      ــ الىثايت الؿياهُت في الهًاب الٗلُا مغجفٗت حضا 

اف                       ــ الىثايت الؿياهُت في اإلاضن أهثر مً ألاٍع

 85م 6ع٢م   :  الثالثاليكاٍ     

غا خٌى مإؾؿخً ويم املخُِ الخالي      :اهجؼ جلٍغ

 .والىالًت(البلضًت  )فيؾم اإلااؾؿت ومى٢ٗها بــ      

 الىالًت.ومغ٦ؼ  البلضًت،ــ بٗضها ًٖ مغ٦ؼ       

ضص  ــ ٖضص       اإلاٗلمحن.الخالمُظ ٖو

 . ــ ال٨ثاٞت الحؿابُت صازل اإلااؾؿت     

 .ال٨ثاٞت الح٣ُ٣ُت في ٢ؿم٪ــ        

اؾترحإ 

الؿاب٣ت ٨دؿباث اإلا

 وحسجُل

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

 اإلاكيل  الخٗلمي

ـــــه   ــ ـــدثمغ مٗلىماجــ ــ ــ ٌؿـ

ــــباجه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وم٨دؿــ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــي خـ ــ ــ ــ ــــاب٣ت فــ ــ ــ ــ الؿــ

 ويُٗاث  حضًضة 

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

 الخٗلم  اليكِ 

 

 ًىجؼ 

صحح الخ ً ٍو مٍغ

 حماُٖا

00 
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٘ في اإلاخد٨مت الٗىامل :   ىيٕىاإلا    16:    ؾبٕىألا     الؿ٩ان والخىمُت:  الثاو  اإلالُ٘                       04: الحهت     الٗىامل الُبُُٗت :الؿ٩ان جىَػ

ــ٘  ال٨ثاٞــت  الؿــ٩اهُت فــي ًخٗــٝغ ٖلــى الٗىا: الهــضف الخٗلمــي مــل الُبُُٗــت اإلاخد٨مــت فــي جىَػ

  الجؼائغ

 مجؿم ال٨غة/زغائِ : الىؾائل الخٗلُمُت

  عيُت  /٦خاب /ؾبىعةألا 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا           :  و

 جسخل٠ مً مى٣ُت بلى ؤزغي هظه ال٨ثاٞت  ،²ن/٧لم13.5ال٨ثاٞت الٗامت للؿ٩ان في الجؼائغ               

  الازخالٝ؟ماهي الٗىامل التي حؿبب هظا              ــ

   :   اليكاٍ الثاو  

  86م 2و1الك٩ل : 1 الؿىض

 مخىؾِ الىثايت الؿياهُت مخىؾِ الحغاعة  الدؿاكِ

 ²ن/ولم207 ˚18 ملم 1000ملم الى 400مً

ُت والجضو٫ ومداو بصٖىة اإلاخٗلمحن      اؾخيخاج : حل ؤعتهم مً لى مالخٓت الخٍغ

 ٢لُم الكمالي  ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في ؤلا. 

   ج٣ضًغ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت. 

  مخىؾِ الدؿا٢ِ ، مخىؾِ الحغاعة. 

 غ ألامُاع مٗخض٫ الحغاعة ، ٦ثحر الؿ٩ان  . ؤلا٢لُم الكمالي ٍٚؼ

 87م 4و3الك٩ل :  2 الؿىض     

 مخىؾِ الىثايت الؿياهُت  مخىؾِ الحغاعة  الدؿاكِ

 ²ن/ولم1.5 ˚24 ملم200أكل مً 

ُت صٖى       حل الحهى٫ ٖلى:ؤومداوعتهم مً  هلخدلُل ة اإلاخٗلمحنمً زال٫ ٢غاءة اإلاٗلم  للجضو٫ ومالخٓت الخٍغ

  الؿ٩اهُت.ج٣ضًغ ال٨ثاٞت  الجىىبي، في ؤلا٢لُمال٨ثاٞت الؿ٩اهُت 

  ِالحغاعة.مخىؾِ  الدؿا٢ِ،مخىؾ 

  ٟ٘الؿ٩ان ٢لُل الحغاعة،ؤلا٢لُم الجىىبي ٢لُل ألامُاع مغج 

 زغ الىخاب  : ألا   

  الؿيان ٘  .للدؿاكِ والحغاعة صوع هبحر في جىَػ

  غة ألامُاع اإلاٗخضلت اإلاىار جغجف٘ بها الىثايت الؿياهُت  .اإلاىاَم الرٍؼ

  ــ اإلاىاَم الللُلت ألامُاع الكضًضة الحغاعة جىسفٌ بها الىثايت الؿياهُت.   

 : اليكاٍ الثالث 

٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت ؤغ الحغاعة وحؿا٢ِ ٠ُ٦ جاز      .صعؾخه مً ٢بل  ال٫ مازمثلت مً ط٦غ بٌٗ ألا ؟امُاع ٖلى جىَػ

 

 

اؾترحإ 

ؿاب٣ت ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل  

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

. مٗاٝع  حضًضة  

  :اإلاكيل الخٗلمي

هم ؤجغي ماهي 

اإلاخد٨مت  الٗىامل

والتي حؿبب 

 ٘ ازخالٝ في جىَػ

؟ٞت الؿ٩اهُتال٨ثا  

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

مثلالاؾخسضام ألا   

٦دؿاب بٌٗ ال 

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

 ؤ٣ًغ 

ضون الخالنت  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

 الخٗلم  اليكِ 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

  حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتت حٗلمُت للّؿىت المسُِ خهّ    الجرغ

 

 

٘ في اإلاخد٨مت الٗىامل: اإلاىيٕى   17:  ؾبٕىألا     الؿ٩ان والخىمُت:  الثاو  اإلالُ٘  05: الحهت   ٢خهاصًتالٗىامل ؤلا :الؿ٩ان جىَػ

ــ٘  ال٨ثاٞــت  الؿــ٩اهُت :  الهــضف الخٗلمــي ًخٗــٝغ ٖلــى الٗىامــل الا٢خهــاصًت اإلاخد٨مــت فــي جىَػ

  جؼائغفي ال

زغائِ /مجؿم ال٨غة : الىؾائل الخٗلُمُت

  الاعيُت /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا      :  و

٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  جازغهىا٥ بٌٗ الٗىامل          .وؿان في خُاجه الُىمُتؤلا بمماعؾاثوجغجبِ في جىَػ

ها؟ي اط٦غ بٌٗ مً هظه الٗىامل الت         حٗٞغ

 :   اليكاٍ الثاو     

 88م 2: الك٩ل 1الؿىض    

ُت ومداوعتهم :إلاصٖىة اإلاخٗلمحن         الخٓت الخٍغ

 .ن ؤهم اإلاضن جتر٦ؼ في الؿهى٫ الؿاخلُت مثل : ؾهل وهغان ، مخُجت ،ٖىابتب-           

 .بٌٗ الؿهى٫ الضازلُت مثل : ؾهل ٢ؿىُُىت ، ؾ٠ُُ -           

ىاٍ -            ت ، ٞختر٦ؼ في الىاخاث مثل : بؿ٨غة ، ألٚا  اإلاضن الصحغاٍو

 .بطن الؿهى٫ الؼعاُٖت ججلب بليها ؤٖضاص ٦بحرة مً الؿ٩ان ٞهي مىا٤َ حظب للؿ٩ان-            

 88م 3 الك٩ل: 2الؿىض          

 اليكاٍ 2005ٖضص الؿيان ؾىت  1987ٖضص الؿيان ؾىت اإلاضًىت 

 .............. 383.504 305.526 ٖىابت 

 ............. 178.687 128.747 ؾىُىضة

 .............. 212.231 84.207 الجلفت

 ............ 207.987 128.281 بؿىغة

 

 :اؾخيخاجحل ؤومداوعتهم مً  هللجضو٫ صٖىتهم لخدلُل حنمً زال٫ ٢غاءة اإلاٗلم واإلاخٗلم

 م ٢الُؾبب جًا٠ٖ الؿ٩ان في بٌٗ اإلاضن ٖلى خؿب ألا. 

 َبُٗت اليكاٍ اإلاماعؽ في اإلاضن والظي ؾاهم في ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت. 

 ؤلا٢لُم الجىىبي ٢لُل ألامُاع مغجٟ٘ الحغاعة ، ٦ثحر الؿ٩ان. 

 زغ الىخاب  :ألا  

   اليكاٍ الهىاعي مً الٗىامل التي ججلب الؿيان ألهه ًىيغ لهم الكرل 

  يهي مىاَم حظب للؿيانالؿهٌى الؼعاُٖت ججلب ئليها أٖضاص هبحرة مً الؿيان 

 : اليكاٍ الثالث     

 ؟  الهىاٖت؟ إلااطاالؼعاٖت ؤم  في اإلاضن:هى اليكاٍ الظي ًاصي بلى اعجٟإ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  ما       

 اإلا٨دؿباث اؾترحإ

 وحسجُل  الؿاب٣ت

 ٌؿاٖض الخهىعاث

  مٗاٝع بىاء ٖلى اإلاخٗلم

  . حضًضة

 :اإلاكيل الخٗلمي

 هم  الٗىاملؤماهي   

اإلاخد٨مت والتي حؿبب 

 ٘ ازخالٝ في جىَػ

 ؟ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم ًٖ 

٣ها  ٖملُت  البىاء   ٍَغ

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ضون ؤ ٣ًغ  ٍو

 الخالنت ٖلى ال٨غاؽ

ج    ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

ؾتراجُجُاث   خضي اب

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

  

                      06: الحهت                                          جُب٤ُ  :   اإلاىيٕى            18:    ؾبٕىألا الؿ٩ان والخىمُت    : الثاو  اإلالُ٘

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت في خل ويُٗاث مسخلٟتًضم : الهضف الخٗلمي زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  : الىؾائل  الخٗلُمُت  ج مٗاٞع

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ        91م 1ع٢م  :ألاو

ُت بـ  1  زم وٕػ ٖليها ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  ٦غاؾخ٪،ه٣لها ٖلى ا الجؼائغ:لُ٪ زٍغ

 

 91م 2ع٢م  :الثاو اليكاٍ   

 امأل الٟغاٚاث بال٩لماث اإلاىاؾبت :

  جسخل٠ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في الجؼائغ مً مى٣ُت لزغي ، ٞالؿهى٫ الؿاخلُت ........بالؿ٩ان ، ؤما الهًاب الٗلُا ٞــ     

ٞــ............الؿ٩ان .  ..........الؿ٩ان ، ؤما الصحغاء 

 91م 3ع٢م  :  اليكاٍ الثالث  

 ؾإ٫ اإلاٗلم جلمُظا مً الصحغاء : إلااطا ٣ًل ٖضص الؿ٩ان ٖىض٦م ؟      

 وؾإ٫ جلمُظا مً الكما٫ : إلااطا ٨ًثر ٖضص الؿ٩ان ٖىض٦م ؟      

 بم ؤحاب ألاو٫ ؟-ؤ      

 بم ؤحاب الثاوي ؟ -ب     

 

اؾترحإ 

ؿاب٣ت  ال٨دؿباث اإلا

وحسجُل 

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء 

 .مٗاٝع  حضًضة 

  

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

ً االخمًىجؼ  ٍع

صحح ٞغصًا  ٍو

 حماُٖا 

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 07: الحهت      ُت:الؼعاٖت /الثروة الحُىاه 01وكاٍ الؿ٩ان الا٢خهاصي: اإلاىيٕى  19 :   ؾبٕىألا  الؿ٩ان والخىمُت: الثاو  إلالُ٘ا

ــــى  : الهــــــضف الخٗلمـــــــي ـــــٝغ ٖلــ ــــاٍؤًخٗــ ـــت وكــ ــ ـــ٩ان همُــ ــ ـــــاصي الؿــ ـــــــ٘  ال٨ثاٞـــــــت   الا٢خهــ فــــــي جىَػ

  الؿ٩اهُت

زغائِ /مجؿم ال٨غة :  الىؾائل  الخٗلُمُت

  عيُت  /٦خاب /ؾبىعةألا 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ     :ألاو

 .ط٦غ البٌٗ منهااجخٗضص وجدىٕى مهً وخٝغ ؤلاوؿان.     

 :الثاو اليكاٍ   

 :  1الؿىض

 : اؾخيخاج حل ؤومداوعتهم مً  94م ( 2و1 )الخٓت الك٩لإلاصٖىة اإلاخٗلمحن   -  

 .ولىؤهم املحانُل الؼعاُٖت وؾبب اخخال٫ الحبىب اإلاغجبت ألا  لؼعاٖت،لوؿبت ألاعاض ي الهالحت     

 :  اؾخيخاجحل ؤمداوعتهم مً و  94م (ج ،ب ، ؤ)الخٓت الهىع إلاصٖىة اإلاخٗلمحن -   

 . حٗاوي منها الؼعاٖت التي  اإلاكا٧ل    

 94م( 3،2،1) الك٩ل:  2الؿىض      

 

  اؾخيخاجحل ؤإلاالخٓت الؿىضاث التي جمثل مىا٤َ جغبُت الحُىاهاث في الجؼائغ مً  حنصٖىة اإلاخٗلم

ىام وألاب٣اع وجغبُت الجما٫ؤهىإ الحُىاهاث التي جغبى في الجؼائغ ،الىٕى ألا    جغبُت  ٦ثر اهدكاعا ، م٩ان جغبُت ألٚا

 ًً جىحض هظه اإلاهاًض ؟ؤالضواحً ،

 زغ الىخاب  :ألا

  ال أن وؿبت ألاعاض ي الؼعاُٖت بها كلُلت .ئعغم مؿاخت الجؼائغ الىبحرة 

   ؼعاعي هخاج العغم جىٕى املحانُل الؼعاُٖت يان وؿبت الحبىب جدخل اإلاغجبت ألاولى في ؤلا 

  حفاف ، جصحغ ، حغاص ، اهجغاف : حٗاو  الؼعاٖت مً ٖضة مكاول 

 : جدىٕى الثروة الحُىاهُت في الجؼائغ ٖلى الىدى الخالي 

           أغىام وأبلاع و زٌُى ، جىثر في اإلاىاَم الخلُت ، أما اإلاٗؼ والجماٌ يخىدكغ جغبُتها بالجىىب ، جخم جغبُت     

 ًها ، ولحىمها البًُاء ، في خحن جىحض مهاًض ألاؾمان في الؿىاخل .الضواحً لالؾخفاصة مً بُ

 : اليكاٍ الثالث

 والحُىاوي؟ اهخاحها الؼعاعيً٪ ٠ُ٦ حؿخُُ٘ الجؼائغ جدؿحن ؤفي ع     

 

 

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 . حضًضة

 

 :اإلاكيل الخٗلمي

 ىن ًجهل اإلاخٗلم 

مؿاهمت وكاٍ الؿ٩ان 

في  ازخالٝ  الا٢خهاصي

٘ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  ؟جىَػ

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم ًٖ 

٣ها  ٖملُت  البىاء   ٍَغ

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ اإلاٟاهُم ال 

 الجضًضة ا الجٛغاُٞ

ضون ؤ ٣ًغ  ٍو

 الخالنت ٖلى ال٨غاؽ

ج    ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

اؾتراجُجُاث    خضيب

  لخٗلم  اليكِا

صحح  ًىجؼ  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



 

ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال   الجرغ

 

 

 08: الحهت            :الهىاٖت ٢02خهاصيوكاٍ الؿ٩ان ؤلا: اإلاىيٕى    20:    ؾبٕىألا           الؿ٩ان والخىمُت:  الثاو  اإلالُ٘

زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  /٦خاب :   الىؾائل  الخٗلُمُت هىاعي للؿ٩انًخٗٝغ ٖلى اليكاٍ ال :   الهضف الخٗلمي

  /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ       :ألاو

 ياٞت الى ال٣ُإ الٟالحي الظي ًماعؾه الؿ٩ان الظي ٌٗخمض ٖلى الؼعاٖت وجغبُت الحُىاهاث ب      

ها ًماعؾها الؿ٩ان مً  ألازغي  اٖاثبٌٗ ال٣ُ ط٦غاٖلى ألالىاح         مؿخىاهم.حل جدؿحن ؤالتي حٗٞغ

 

 :الثاو اليكاٍ     

 97م  (4،3،2،1) الهىع : 1الؿىض    

 : اؾخيخاجحل ؤالخٓت الهىع ومداوعتهم مً إلاصٖىة اإلاخٗلمحن        

تهظه اإلاىاص :الجلىص وألازكاب ،الحضًض ،البترو٫ والٛاػ مً اإلاىاص ألا  اؾخٗما٫          .ولُت الُا٢ٍى

 98م  3،2،1الك٩ل : 2 الؿىض    

 حل الحهى٫ ٖلى  :ؤالخٓت الهىع ومداوعتهم مً إلاصٖىة اإلاخٗلمحن        

 .٢ؿام الهىاٖت ، ؤهىإ الهىاٖت الحضًثت ، حٍٗغ٠ الهىاٖت الث٣ُلت والخُٟٟتؤ: 1الك٩ل       

 .٤ جمغ٦ؼ اإلاىا٤َ الهىاُٖت ال٨بري : ؤهىإ الهىاٖاث اإلاىحىصة في الجؼائغ .مىا2َالك٩ل       

 بالجؼائغ. احضهام٩ان  جى و  الخ٣لُضًت، ؤهىاٖها.: حٍٗغ٠ الهىاٖت 3الك٩ل      

 

 زغ الىخاب  :ألا

  اص مٗضهُت ، والحضًض ، والغنام جخُلب الهىاٖت مىاص أولُت يالخُت والجلىص واللًُ والهىف ومى

ت والبتروٌ، الراػ ال ولُتأو مىاص  الؼهًو   .ُبُعيَاكٍى

 : جىلؿم الهىاٖت ئلى كؿمحن 

 .الهىاٖت الخفُفت : مثل الهىاٖت الرظائُت ، واليؿُجُت -أ 

 الهىاٖت الثلُلت : مثل نىاٖت الحضًض والهلب. -ب

اإلاُياهُىُت ، الهىاٖت  آلاالثث اإلاىدكغة في مسخلف مىاَم البالص منها : نىاٖت اجىحض ٖضة أهىإ مً الهىاٖ

ت ، اله ت ، الهىاٖت اإلاُياهُىُت ، الهىاٖت الرظائُت ، نىاٖت الىعق البترو هُمُاٍو  ىاٖت الىُمُاٍو

 اليكاٍ الثالث :       

 .همُتهاؤهىإ الهىاٖاث اإلاخىاحضة في مى٣ُخ٪ وبحن ؤٖضص        

 اؾترحإ

الؿاب٣ت  اإلا٨دؿباث

 وحسجُل

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 .مٗاٝع حضًضة

 اإلاكيل  الخٗلمي

ي مؿاهمت جغي ماه

وكاٍ الؿ٩ان 

الا٢خهاصي في  

 ٘ ازخالٝ جىَػ

 .ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت

حسجُل جهىعاث 

اإلاخٗلمحن والتي جخم 

٣ها  ٖملُت   ًٖ ٍَغ

 البىاء 

 مثلالاؾخسضام ألا 

٦دؿاب بٌٗ ال 

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

 ؤ٣ًغ 

ضون الخالنت  ٍو

.ٖلى ال٨غاؽ  

ج    اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  ،لخٗلم  اليكِا

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

01 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال   الجرغ

 

        

 09: الحهت             :الخجاعة ٢03خهاصيالؿ٩ان ؤلا وكاٍ: اإلاىيٕى       21      :    ؾبٕىألا        الؿ٩ان والخىمُت: الثاو  اإلالُ٘

زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  : الىؾائل  الخٗلُمُت : الخجاعة الا٢خهاصيالؿ٩ان  اًٍخٗٝغ ٖلى وك : الهضف الخٗلمي

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا         : و

 زغ.آ٢ُإ نىاعي و٢ُإ ٞالحي و٢ُإ  بلى في الجؼائغ الا٢خهاصًتوكُت جدىٕى ألا          

 هظا ال٣ُإ . اط٦غاح  لى ٖلى  ألا          

 :  اليكاٍ الثاو       

 100م  4و3و2و1الهىع : الؿىض     

 :اؾخيخاج حل ؤالخٓت الهىع ومداوعتهم مً إلا صٖىة اإلاخٗلمحن       

  ٪اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاىخىج ٢بل ونىله بلى اإلاؿتهل. 

  حؿمُت ٖملُت الخباص٫ الخجاعي )البُ٘ والكغاء ( التي جخم صازل ال ً  .َى

  ألاصاة التي ًخم بىاؾُتها هظا الخباص٫. 

  ً  .حٍٗغ٠ الخجاعة الضازلُت  ، الخباص٫ الخجاعي التي جخم زاعج الَى

 زغ الىخاب  :ألا

  الخجاعة هي خغهت جباصٌ البًائ٘ والؿل٘ جخم بىاؾُت عمؼ هلضي حؿمى الٗملت وهي هىٖان: 

 ً بالٗملت املحلُت ) الضًىاع (أ ـ الخجاعة الضازلُت : وهي التي جخم صازل خضوص الَى

ً وبرحر الٗملت املحلُت أي بالٗملت الهٗبت ) الضوالع  ب ـ الخجاعة الخاعحُت : وهي جخم زاعج خضوص الَى

ُاو  ، ًً ًباو  ...(  ي  ، أوعو أوعب  ، اؾترلُني بٍغ  ألامٍغ

 اليكاٍ الثالث :      

 إلااطا جدغم الضو٫ ٖلى ا٢امت اإلاٗاعى الضولُت ؟

ـــترح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباث إاؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلا٨دؿـــ

ــــاب٣ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجُل  الؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وحسـ

ـــاٖض الخهـــــــــــــــــــــــــــــىعاث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٌؿــ

ـــى اإلاـــــخٗلم   مٗـــــاٝع بىـــــاء ٖلــ

 . حضًضة

 :اإلاكيل الخٗلمي

ـــــاٍ    ــ ـــــاهمت وكـ ــ ـــــاهي مؿـ ــ مـ

ـــي   ــ ــ ـــــاصي فـ ــ ـــ٩ان الا٢خهـ ــ الؿـــ

ـــــخالٝ ــ ـــــــــ٘ ال٨ثاٞـــــــــت  ازــ جىَػ

 ؟الؿ٩اهُت

حســـــــــــــــــــــــــــــــــجُل جهـــــــــــــــــــــــــــــــــىعاث 

ـــً  ـــي جـــــخم ٖـــ ـــحن والتــ اإلاخٗلمــ

٣ها  ٖملُت  البىاء   ٍَغ

 مثلالاؾخسضام ألا 

اهُم ٦دؿاب بٌٗ اإلاٟال 

 الجضًضة ا الجٛغاُٞ

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

.الخالنت ٖلى ال٨غاؽ  

ج    ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

اؾتراجُجُاث   خضي ب

 الخٗلم  اليكِ 

 ًىجؼ 

صحح حماُٖا ً ٍو  الخمٍغ

00 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

  

                      10: الحهت                                     جُب٤ُ:   اإلاىيٕى            22:    ألاؾبٕى         الؿ٩ان والخىمُت    : الثاو  اإلالُ٘

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت في خل ويُٗاث مسخلٟت:  الهضف الخٗلمي زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  : الىؾائل  الخٗلُمُت  ًضمج مٗاٞع

 /٦خاب /ؾبىعة 

 جىحيهاث تاإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُ

ٌ اليكاٍ ألا      102م 1ع٢م  :  و

 
 زم ؤ٦مل الٗباعة  102م  3ـ  2ـ  1الخٔ  الهىع -       

 جمثل الهىعة ألاولى ٢ُإ.........ًًم هظا ال٣ُإ..........       

 جمثل الهىعة الثاهُت ٢ُإ.........ًًم هظا ال٣ُإ..........       

 .........ًًم هظا ال٣ُإ..........جمثل الهىعة الثالثت ٢ُإ       

 102م 2ع٢م  :  اليكاٍ الثاو   

 ٦مل ما ًلي :ا       

 جًم الٟالخت اليكاَاث الخالُت ..........................................       

 مً ؤهم اإلاىخىحاث الؼعاُٖت في الجؼائغ ..............................       

 اٖت في الجؼائغ مً اإلاكا٧ل الخالُت .......................حٗاوي الؼع        

 ؤهم الحُىاهاث التي جغبى في الجؼائغ هي .............................       

 ؤهم اإلاهاًض بالجؼائغ هي ..............................................       

 91م 3ع٢م  :  اليكاٍ الثالث    

 ىع واؾخيخج الخٔ اله      

 
 الهىعة ألاولى نىاٖت ...................      

 الهىعة الثاهُت نىاٖت ..................      

 الهىعة الثالثت نىاٖت ..........      

 

اؾترحإ م٨دؿـباث 

ــــاٖض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب٣ت حؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؾــ

ــــاء  ــ ــ ــ ــــى بىـ ــ ــ ــ ـــــخٗلم ٖلـ ــ ــ اإلاــ

مٗــــــــــــــــــاٝع  حضًــــــــــــــــــضة 

 وحسجُل جهىعاتهم

 :اإلاكيل  الخٗلمي 

ـــــه   ــ ـــدثمغ مٗلىماجــ ــ ــ ٌؿـ

ــــباجه  وم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨دؿــ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــي خـ ــ ــ ــ ــــاب٣ت فــ ــ ــ ــ الؿــ

 ويُٗاث  الجضًضة 

ج  اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا 

00 

 
 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال        الجرغ

 

                      11: الحهت                                             بصماج ٦لي  : اإلاىيٕى             23:    ؾبٕىألا     الؿ٩ان والخىمُت:  الثاو  اإلالُ٘

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت في خل ويُٗاث مسخلٟت :الهضف الخٗلمي  زغائِ /مجؿم ال٨غة الاعيُت  : الىؾائل  الخٗلُمُت  ًضمج مٗاٞع

 /٦خاب /ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

       ٌ  103م 1ع٢م  :  اليكاٍ ألاو

 ٦مل ما ًلي :ا            

 ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت هي ...............................................................            

 ال٨ثاٞت الٗامت هي .................................................................             

 ال٨ثاٞت الحؿابُت هي ..............................................................            

 ج٣ل ال٨ثاٞت في الصحغاء بؿبب ...................................................            

 ..................جغجٟ٘ ال٨ثاٞت في الكما٫ بؿبب.................................            

 103م 3ع٢م  :  اليكاٍ الثاو       

ُت )م الخٔ             ( زم :104الخٍغ

  .ي٘ لها ٖىىاها           

 ؟ماهي ؤهم مىاعص الصحغاء            

ني ؟ ما             لضوع الظي ًلٗبه البترو٫ والٛاػ الُبُعي في الا٢خهاص الَى

 103م 4ع٢م  :  اليكاٍ الثالث      

  .ط٦غ ؤهم مىا٤َ ٧ل وكاٍا            

 أَم اإلاىاَم  هٕى اليكاٍ ) الحغيت (

  اؾخسغاج اإلاغحان 

  جغبُت ألابلاع

خىن    ػعاٖت أشجاع الٍؼ

  ػعاٖت الحبىب

  ػعاٖت الىسُل

  جغبُت ألاغىام

  اؾخسغاج املحغوكاث 
 

ترحإ ؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الؿاب٣ت اإلا٨دؿباث 

ـــجُل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وحسـ

الخهـــــــىعاث ٌؿـــــــاٖض 

ـــــخٗل ــ ــ ــــاء اإلاــ ــ ــ ــ ــــى بىـ ــ ــ ــ م ٖلـ

ــــضة مٗـــــــــــــــــاٝع ــ ــ ــ ــ ــ ــ . حضًــ

 : إلاكيل الخٗلميا

ــــــــــــــــــــــــــه   ًــــــــــــــــــــــــــضمج مٗاٞع

ــــباجه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وم٨دؿــ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــي خـ ــ ــ ــ ــــاب٣ت فــ ــ ــ ــ الؿــ

 ويُٗاث  الجضًضة 

ج  اؾخٗما٫  الخٍٟى

ؤو بخضي 

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا 

00 
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 الحجم الؿاعي الخلضًغي للمُضان اإلاُضان اإلالُ٘

 ثؾاٖا 06 الؿيان والبِئت الثالث

  

اث اإلاٗغيُت مغهباث الىفاءة  الىفاءة الخخامُت  الاَضاف الخٗلمُت املحخٍى

ًىُل٤ مً التهُئت 

الا٢لُمُت  ال٢تراح 

خلى٫   إلاك٩ل  بُئي 

)ٖلى الخُاع(  في 

ب  .مدُُه ال٣ٍغ

مثاال خى٫  ًضعؽ

التهُئت  ؤلا٢لُمُت 

ق٤ الُغ٢اث  )

والخىؾ٘ الٗمغاوي 

 او ٚحر طل٪ ............( 

٠ الهىع ـ ًْى

والىهىم اإلاىاؾبت 

لدصخُو ؤهم  

 اإلاضن  مكا٧ل

  ٣ًضم ٖغيا ٦خابُا

) نٟدت ٖلى 

(خى٫ ألا٢ل

 الىٟاًاث اإلاجزلُت

 ؤلاكلُمُت التهُئت مفهىم

 الٗلالو  الاؾخرالٌ وهُفُت

 ؤلاكلُم أو الجرغافي للمجاٌ

 كلُمُت وهُفُت الاؾخرالٌ الٗلالو  للمجاٌ الجرغافيٌٗغف التهُئت ؤلا

 منها حٗاو  التي اولاإلاك

 اإلاضن

 َم اإلاكاول التي حٗاو  منها اإلاضنأًخٗغف ٖلى 

 ٌ  و الخلىر مكىالث خلى

 اإلاجزلُت الىفاًاث

 

 دث ًٖ خلٌى إلاكىالث الخلىر بً

 ألاعاض ي و الراباث خماًت

  الفالخُت

 عاض ي الفالخُتهُفُت خماًت الراباث وألا  

 ؿابلت ًضمج  مٗاعيه ومىدؿباجه ال هلي ئصماج

 

 

 ص٢ائ٤ 10اإلاضة :   ٖغى الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام

 

 الخىحيهاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت  الخٗلمُت

 الىيُٗت اإلاكيلت الاهُالكُت ألام 

  اإلاىك٘ الجرغافي للجؼائغ حٗل بِئتها ٖغيت  للىثحر مً  املخاَغ الىاججت ًٖ الٓىاَغ

ً وكاٍ الاوؿان . يىُف  ًمىى    ً الخهغف  ججاَها ؟الُبُُٗت ٖو

  اإلاهماث 

  كلُمُتئٌٗغف  الهُئت 

  الٗلالو  للمجاٌ الجرغافي  الاؾخرالٌوهُفُت 

  مكىالث اإلاضن وهُفُت البدث ًٖ خلٌى 

  هُف هدمي الراباث والاعاض ي الفالخُت 

ف الهُئت الاكلُمُت   حٍٗغ

الٗلالو  للمجاٌ  الاؾخرالٌ

 الجرغافي

 مكاول اإلاضن 

 ٌ  الحلى

الراباث والاعاض ي هُفُت خماًت 

 الفالخُت

  
 
 
 
 
 
  

00 



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 01: الحهت     التهُئت الا٢لُمُت والاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي للمجا٫ الجٛغافي: اإلاىيٕى  24:   ؾبٕىألا     الؿ٩ان والبِئت: الثالث اإلالُ٘

 ال٣ٗالوــــي الاؾــــخٛال٫ و٦ُُٟــــت ُمُــــتل٢ًخٗــــٝغ ٖلــــى مٟهــــىم التهُئــــت ؤلا :الهــــضف الخٗلمــــي

 الجٛغافي للمجا٫

يُت  /٦خاب ع زغائِ /مجؿم ال٨غة ألا : الىؾائل  الخٗلُمُت

 /ؾبىعة 

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا     :  و

 .٢الُم عئِؿت ٦بري بالجؼائغ جسخل٠ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت بُنها ازخالٞا واضحا ؤهىا٥ زالزت     

 .لىاح ماهي اإلاىا٤َ التي جىخض بها ٦ثاٞت ؾ٩اهُت ٖالُت  م٘ ط٦غ بٌٗ اإلاغا٤ٞ اإلاخىاحضة ٞيها ٖلى ألا  

 :  اليكاٍ الثاو  

 : 01الؿىض    

 
ت  هى تؤلا٢لُمُ التهُئت    غة الُبُُٗت والبكٍغ وي بك٩ل ال٣ٗال اإلاخاخت  ٢خهاصًتوؤلااؾخٛال٫ الضولت ؤلام٩اهاث اإلاخٞى

 .بٛغى جدؿحن مؿخىي مِٗكت الؿ٩ان

 :  اؾخيخاجحل ؤصٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومالخٓت  الهىع ومداوعتهم مً 

 ٠ التهُئت ؤلا  ٢لُمُت حٍٗغ

 هجاػ قب٨ت َغ١ ومىانالث   ب،اؾخٛال٫ اإلاىاعص  الُبُُٗت  ،٢لُمُت: :اهجاػ قب٨ت مضن مىٓمتؾـ التهُئت ؤلاؤ

 .لدؿهُل خغ٦ت الؿ٩ان

 ٟي زاع الآ  تهُئت : الخلىر ، جُىع قب٨ت الى٣ل . الجزوح الٍغ

 جسخل٠ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في الجؼائغ مً ب٢لُم آلزغ  : 2الؿىض     

٘ الؿ٩ان خؿب ألا  ُت جىَػ ُت م زٍغ  . ٢84الُم ًم٨ً الاؾخٗاهت بالخٍغ

ُت ومداوعتهم مً      : اؾخسغاجحل ؤصٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومالخٓت  الخٍغ

  ٗ٢الُم الثالرىامل اإلاازغة في جباًً ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في ألاال 

 اإلاىاعص الُبُُٗت٢لُم مً خُث ب٢لُمُت ل٩ل ماهي الٗىامل اإلاخد٨مت في التهُئت ؤلا . 

 الىخاب :زغ ألا

ت  ؤلاكلُمُت: هيالتهُئت  ايُت البكٍغ  يأؤلاكلُمي. اٖلى اإلاؿخىي  والاكخهاصًتٖباعة ًٖ جىُٓم للمٓاَغ الجرغ

ت و بىي خباع الٓغوف الُبُُٗت و اإلاىاعص البكٍغ ؾـ التهُئت أومً  .الاكخهاصًت٘ زُت و مٗاًحر جأزظ بٗحن الٖا

هجاػ قبىت َغق ومىانالث  لدؿهُل خغهت ئ،اإلاىاعص  الُبُُٗت  اؾخرالٌ،مىٓمت قبىت مضن  ؤلاكلُمُت: ئهجاػ 

 .الؿيان

 :الثالثاليكاٍ 

اصة ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في ً٪ ٠ُ٦ حؿاٖض التهُئت ؤلاؤفي ع ،هُت ٢ل ٦ثاٞت ؾ٩اؤ٢لُمي الجىىبي ٌٗض ؤلا     ٢لُمُت في ٍػ

 .والًاث الجىىب

ـــترحإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباث اؾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اإلا٨دؿــ

ــــاب٣ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجُل  الؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وحســـ

ـــاٖض الخهـــــىعاث  اإلاـــــخٗلم ٌؿــ

 . حضًضة  مٗاٝع بىاء ٖلى

 :  اإلاكيل الخٗلمي

ـــحن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً اإلاخٗلمـ ــ ــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ال ال٨ثحـ

ــــــــــــــــــــىن  ـــض  ٌٗٞغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطا ٣ًهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــت  ـــت و٦ُُٟـــ بالتهُئــــــت الا٢لُمُـــ

ـــــخٛال ــ ــ ــ ــ ــــي اؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي فـ ــ ــ ــ ــ لها ال٣ٗالوــ

 .املجا٫  الجٛغافي

 مثلالاؾخسضام ألا 

ـــاهُم ال  ٦دؿـــــاب بٗـــــٌ اإلاٟــ

 الجضًضة  االجٛغاُٞ

ضون الخالنت ؤ ٣ًغ  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

ج  ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

اؾتراجُجُاث   خضي ب

.الخٗلم  اليكِ   

 ًىجؼ 

صحح حماُٖا ً ٍو  الخمٍغ

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



اي -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  ُاالجرغ

 

 02: الحهت                إلاضنا  منها حٗاوي التي اإلاكا٧ل : اإلاىيٕى                   25 :    ؾبٕىألا   الؿ٩ان والبِئت: الثالث اإلالُ٘

ًخٗـــٝغ ٖلـــى اإلاكـــا٧ل التـــي حٗـــاوي منهـــا اإلاـــضن والحلـــى٫ اإلام٨ىـــت إلاىاحهـــت   الهـــضف الخٗلمـــي

 اإلاكا٧ل

عيُت  ٨غة ألا زغائِ /مجؿم ال: الىؾائل  الخٗلُمُت

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا    :  و

ذ الجؼائغ جؼاًض ٦بحرا في ٖضص الؿ٩ان     .ٖٞغ

  .ط٦غ مخُلباث هظا التزاًضؤىاح لٖلى ألا   

 :   اليكاٍ الثاو 

  ٕ الخلىراهى ل   ٌٗل٤ اإلاٗلم نىع  : 01الؿىض

 
وؿان والىباث والحُىان ٩ل الخلىر مً ؤزُغ اإلاك٨الث التي جىاحهها اإلاضن والتي جازغ ٖلى صحت ؤلاؤنبذ مك 

 جالٝ ٢ىىاث الهٝغ الهخي ، عمي الىٟاًاث ، ٦ثرة صزان الؿُاعاث واإلاهاو٘ بؾبابها : ؤوالتي مً 

 :  اؾخيخاجحل ؤصٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومالخٓت  الهىع ومداوعتهم مً    

٠  الخلىر        و ؤؾبابه.هىاٖه ؤط٦غ و حٍٗغ

 :02الؿىض    

ػماث الؿ٨ً و٦ظا ْهىع ،ؤمنها اإلاكا٧ل اإلاالُت و اػصخام خغ٦ت اإلاغوع ،لى ْهىع ٖضة مكا٧ل باصي جطخم اإلاضن ً  

ت و  وهجغة الهىاٖاث ،ٌؿمى بالؼخ٠ الٗمغاوي  و ماؤاإلاضن  فيالبىاء  جىؾ٘الؿ٨ً الٗكىائي و البُىث ال٣هضًٍغ

غ الخضماث الاحخماُٖت و الٗمىمُت بك٩ل صائم و ه٣وب٢لب اإلاضًىت مً  في اإلاىاعص اإلاائُت و  لى هىامكها و ٖضم جٞى

  .الؼعاُٖت

ت م٘ ط٦غ ؾبب ؤ: مكا٧ل  اؾخسغاجحل ؤصٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومداوعتهم مً  زغي حٗاوي منها اإلاضن الجؼائٍغ

 .٧ل مك٩ل 

 زغ الىخاب  :ألا

 :إلاكىالث التي حٗاو  منها اإلاضن َم اأ        

 الخلىر :بؿبب ٖضص الؿيان ، هثرة وؾائل الىلل ، هثرة اإلاهاو٘ وعم  الىفاًاث. 

  ل ألا  .ؾمىذٌٗغف برؼو ؤلا  و ماأعاض ي الؼعاُٖت الى بىاءاث الؼخف الٗمغاو  :جدٍى

  ف   اهدكاع ت والجزوح الٍغ  .البُىث اللهضًٍغ

 اليكاٍ الثالث :

 .ؾُغؤ 4عاض ي الؼعاُٖت في ٣ٞغة ال جخٗضي ؾمىذ لأل ؼو ؤلا ماهي ؾلبُاث ٚ      

 

 اإلا٨دؿباث اؾترحإ

 وحسجُل  الؿاب٣ت

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 حضًضة  مٗاٝع

 اإلاكيل  الخٗلمي.

ال ًضع٥ اإلاخٗلم 

ٟي مٟهىم  الجزوح الٍغ

و  والخمغ٦ؼ في اإلاضن 

البىاًاث زُغ 

ت  ٢ض التي  الٟىيٍى

مت جاصي الى هخائج وزُ

حٗغى الؿ٩ان 

 .لألطي

ا٦دؿاب بٌٗ  

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 ال٨غاؽ

ج  ؤو اؾخٗما٫  الخٍٟى

اؾتراجُجُاث خضي ب

  الخٗلم  اليكِ  

 

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال   الجرغ

 

  

 03: الحهت              اإلاجزلُت والىٟاًاث الخلىر مك٨الث خلى٫  : إلاىيٕى ا     26   :    الاؾبٕى     بِئتالؿ٩ان وال: الثالث  اإلالُ٘

زغائِ /مجؿم ال٨غة  :الىؾائل  الخٗلُمُت .وا٢تراخاث  للحض مً مك٨الث الخلىر والىٟاًاث اإلاجزلُت ٌُٗي خلىال:  الهضف الخٗلمي

 يُت  /٦خاب /ؾبىعة ع ألا 

 جىحيهاث الخٗلُمُت الخٗلمُت اإلاماعؾاث 

ٌ اليكاٍ ألا     :  و

 .ٌٗخبر الخلىر ْاهغة زُحرة ٖلى ٧ى٦بىا      

 ،ؾباب الخلىر ؤط٦غ بٌٗ الىاح ٖلى ألا   

 :   اليكاٍ الثاو   

جدغ١ الٛابت ،  شجاع في مدُُ٪ ، والألا اٚغؽبؿلى٧اث بؿُُت مى٪ ًهبذ مدُُ٪ هُٟٓا و ؾلُما : : 1الؿىض

وؾار في ٚل٤ ؾلت ال٣مامت وال جغمي ألا ؤت الحضائ٤ الٗامت ، ؾاهم في جى٠ُٓ مدُِ مجزل٪ ومضعؾخ٪ ، ٢امبقاع٥ في 

 . ي م٩انؤ

 اؾخيخاج :حل ؤصٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومداوعتهم مً 

 .والىٟاًاث اإلاجزلُتالحلى٫ لل٣ًاء ٖلى الخلىر 

 : 2الؿىض

 
ٖاصة ةزغي للحض مً ْاهغة الخلىر ٧ ؤخلى٫  اؾخسغاجحل ؤع ومداوعتهم مً صٖىة اإلاخٗلمحن إلاالخٓت الهى 

 اإلاُاه.جهُٟت و اؾخسضام الُا٢ت الكمؿُت  الىٟاًاث،مٗالجت 

 زغ الىخاب  :ألا

  ًَم خلٌى مكىالث الخلىر والىفاًاث اإلاجزلُتأم 

  وؾار في اللماماث املخههت لهاعم  ألا 

 غ ومٗالجت الفًالث : البالؾدًُ ، ال  ىعق ، الحضًضجضٍو

  ت ؾمضة الُبُُٗت بضال مً ألا اؾخٗماٌ ألا  ؾمضة الىُماٍو

 شجاع ، الحضائم اإلاؿاَمت في اإلاؿاخاث الخًغاء : غغؽ ألا 

 

 : اليكاٍ الثالث

 الهىائي؟إلااطا ًجب خماًت الٛاباث مً الخلىر -

 .خلى٫ ازغي للحض مً جلىر الهىاء  ا٢ترح-

 

 

 

 اؾترحإ

الؿاب٣ت  اإلا٨دؿباث

 وحسجُل

 ٌؿاٖض لخهىعاثا

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 مٗاٝع حضًضة.

 اإلاكيل الخٗلمي

ال٨ثحر مً اإلاخٗلمحن 

ًجهل زُغ 

الىُٟاث اإلاجزلُت 

 ٖلى صحخه وصحت

ٚحره و٠ُ٦ ًجب 

ان ًخٟاصي هظه 

 .الٓاهغة الخُحرة 

ا٦دؿاب بٌٗ  

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 الجضًضة 

ضون  ؤ٣ًغ  ٍو

الخالنت ٖلى 

 .ال٨غاؽ

ج  اؾخٗما٫ الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 

 

 ئيمديرية التّعليم االبتدا المركز الوطني للوثائق التّربوية



ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

       

 04: الحهت                وألاعاض ي الٟالخُت  الٛاباث خماًت : اإلاىيٕى       27: ؾبٕىألا                      الؿ٩ان والبِئت: الثالث  اإلالُ٘

عيُت  زغائِ /مجؿم ال٨غة ألا : الىؾائل  الخٗلُمُت .مً املخاَغ  عاض ي الٟالخُت٦ُُٟت خماًت الٛاباث وألا :  لهضف الخٗلميا

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

ٌ اليكاٍ ألا     :  و

 الخلىر.جلٗب الٛاباث صوعا هاما في مداعبت ْاهغة         

 .ٞىائض ألاشجاعط٦غ بٌٗ ؤاح لى ٖلى ألا       

 

 :   اليكاٍ الثاو    

 
 : 01الؿىض         

لها ال٨ثحر مً الخهائو واإلامحزاث التي ججٗلها مغجبُت بدُاة  ،الٛاباث هي هٓام بُئي مخ٩امل، مال٠ مً ألاشجاع    

والاهخمام بها، لن ؤي يغع ؤو جضهىع ًدضر لها ؤلاوؿان وال٩ائىاث الحُت ألازغي؛ لظا جىحب ٖلى ؤلاوؿان املحاٞٓت 

ٖضم جغ٥  ،شجاع ، الغعي الجائغ ، الحغائ٤ ٗضم : ٢ُ٘ ألابو ٩ًىن طل٪  .ًازغ ٖلى خُاة ؤلاوؿان بالك٩ل الؿلبيّ 

 .املخلٟاث في الٛابت، زانت اإلاىاص ال٣ابلت لالقخٗا٫

 :ؾخيخاجال  الك٩ل ومداوعتهم ومالخٓت صٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض     

 خماًتها.ٞىائض الٛاباث و٦ُُٟت       

 : 2الؿىض         

            ، ابّيٍ ٣َهض بالعاض ي الٟالخُت ٧لُّ ألاعاض ي التي بها َا٢اث َبُُٗت ومىازُت، والتي و٢٘ جسهُُهها إلهخاج ٞالحّيٍ ٚو ًُ

 لظل٪ ؤلاهخاج، 
ً
ؿخٗمن هىا٥ مً ٌؿخٛلها ؤال بؤو التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤعيُت ا لها للٗمغانَو ًُّ ا ؤو نىاٖ ًُّ ، ؾىاء ٧ان ؾ٨ى

ا ًُّ  .ؤو ؾُاخ

 :اؾخسالم  ؤحل ومداوعتهم مً 2صٖىة اإلاخٗلمحن ل٣غاءة الؿىض ومالخٓت الك٩ل       

 .والؼخ٠ الٗمغاويهما٫ هم املخاَغ التي جىاحهها مً ؤلا ؤو  تعاض ي الٟالخُهمُت ألا ؤ       

 زغ الىخاب  :ألا

 الفالخُت ًجب :عاض ي لحماًت الراباث وألا 

 ضم عم  الىفاًاث الٗمل ٖلى الدصجحر ، الحماًت مً الحغائم ، ٖضم كُ٘ ألا  .شجاع ، ٖو

  عاض ي الؼعاُٖت ماهً الحبلُت ، اؾخهالح ألا عاض ي الؼعاُٖت واؾخرالٌ ألا ٖضم البىاء في ألا. 

 : اليكاٍ الثالث  

 (ؤؾُغ 4في ٣ٞغة ال جخٗضي ) وللبِئت؟ إلوؿانلعاض ي الٟالخُت الٛاباث وألا  مً خماًتماهي الٟائضة           

 

 اؾترحإ

الؿاب٣ت  اإلا٨دؿباث

 وحسجُل

 ٌؿاٖض الخهىعاث

 بىاء ٖلى اإلاخٗلم

 مٗاٝع حضًضة.

 اإلاكيل الخٗلمي

ال٨ثحر مً اإلاخٗلمحن 

الضوع التي  ال ٌٗٝغ 

جلٗبه الٛاباث في 

الى٢اًت ومً ْاهغة 

 .الخلىر 

ا٦دؿاب بٌٗ  

ا اإلاٟاهُم الجٛغاُٞ

 ضة الجضً

ؤ ٣ًغ 

ضون الخالنت  ٍو

 ٖلى ال٨غاؽ

ج  اؾخٗما٫  الخٍٟى

خضي ؤو ب

اؾتراجُجُاث   

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح  ً ٍو الخمٍغ

 حماُٖا

00 
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ايُا -ابخضائ   خامؿتمسُِ خّهت حٗلمُت للّؿىت ال  الجرغ

 

 

 

 5:  الحهت                                       ي   صماج ٦لب:  اإلاىيٕى       28:    ؾبٕىألا            الؿ٩ان والبِئت:  الثالثاإلالُ٘ 

ه وم٨دؿباجه الؿاب٣ت   :الهضف الخٗلمي عيُت  زغائِ /مجؿم ال٨غة ألا  الىؾائل  الخٗلُمُت  ًضمج مٗاٞع

  /٦خاب /ؾبىعة

 جىحيهاث اإلاماعؾاث  الخٗلُمُت الخٗلمُت

  

ٌ اليكاٍ  ألا        :  و

 
 دخىاها :الىز٣ُت وجمًٗ في م ا٢غؤ     

 .ي٘ ٖىىاها  للىو       

لى البِئت زغ الخلىر ٖلى ؤلاؤاؾخسغج مىه ال٩لماث والٗباعاث التي جض٫ ٖلى         .وؿان ٖو

 ؟ماطا حؿخسلو       

 : اليكاٍ الثاو     

ت مً الٗباعاث حؿخٗحن بها في ٦خابت ٣ٞغة مً ب      خماًت البِئت مً  ٞيها ؤؾالُبؾُغ حٗضص ؤ 5لُ٪ مجمٖى

 زُاع الخلىر:ؤ

 الُا٢ت الكمؿُت  اؾخٗما٫. 

 شجاعألا ٚغؽ. 

 ما٦ً عمي الىٟاًاث ؤمىا٢ُذ و  اخترام. 

 اإلاؿاهمت في وكغ ز٣اٞت الؿالمت البُئُت . 

 : اليكاٍ الثالث

 ؟التي جلٗبه الٛاباث في الحٟاّ ٖلى البِئت هى الضوع  ما -

 ؟لٟالخُتعاض ي ان وؿخٗمل ألا ؤ٠ُ٦ وؿخُُ٘ بىاء اإلاهاو٘ واإلاىاػ٫ صون  -

 ؟عاض ي الٟالخُت هى واحب٪ هدى خماًت الٛاباث وألا  ما -

٨دؿباث اإلااؾترحإ 

ؿاب٣ت  وحسجُل ال

ؿاٖض ٌ خهىعاثال

اإلاخٗلم ٖلى بىاء مٗاٝع  

 .حضًضة 

 :  اإلاكيل  الخٗلمي 

ـــــــه  الؿـــــــاب٣ت  صمـــــــج مٗاٞع

ــــُٗاث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

 مسخلٟت

حســـــــــــــــــــــــــــجُل جهـــــــــــــــــــــــــــىعاث 

اإلاخٗلمــحن والتــي جــخم ٖـــً 

٣ها  ٖملُت  الب  ىاء ٍَغ

 مثلأل الاؾخسضام ال

ـــــٌ ال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بٗــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٦دؿــ

ا اإلاٟــــــــــــــــــــاهُم الجٛغاُٞــــــــــــــــــــ

 .الجضًضة 

ج  ؤو اؾخٗما٫ الخٍٟى

  اؾتراجُجُاث خضي ب

  الخٗلم  اليكِ

 ًىجؼ 

صحح االخم ً ٍو ٍع

 حماُٖا 

00 
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